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COMPETÈNCIES

1. Capacitat crítica, d’anàlisis, de síntesis, de organització i de planificació.
2. Comunicació oral i escrita, en la llengua materna i una llengua estrangera, i utilització de las 
Tecnologies de la Informació (TIC) en el context professional i capacitat per a la selecció, gestió 
del coneixement i de la informació.
3. Capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes, prendre deci-
sions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.
4. Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes, la promoció dels Drets 
Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics; d’assumir el compromís 
de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.
5. Conèixer els principis  filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de qualse-
vulla d’altres fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d’actuació.
6. Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidaria i de confiança cap als subjectes i instituci-
ons d’educació social.
7. Desenvolupar actituds i dominis lingüístics  
que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals y plurilingüístics.
8. Dissenyar i dur a terme projectes d’iniciació ala recerca sobre el medi social i institucional on es 
realitza la intervenció.

OBJECTIUS

- Conèixer els fluxes migratoris actuals a nivell internacional i lles seves causes.
- Tenir la capacitat de analitzar la realitat de la immigració en Espanya.
- Tenir la capacitat d’analitzar els impactes de la immigració en la societat d’origen i la de destí.
- Conèixer les polítiques de immigració implementades a Espanya i els seus efectes.



- Conèixer les polítiques de integració implementades a Espanya, les seves dinàmiques i els seus 
efectes.
- Tenir la capacitat d’elaborar una proposta de intervenció a partir de l’anàlisi de la realitat social 
tenint en compte la població immigrada i la autòctona.
- Realitzar anàlisis absents de prejudicis. Aplicar con eficàcia la lectura i el comentari crític de tex-
tos relacionats con el fenomen migratori.
- Treballar amb eficàcia la lectura i la comprensió de textos en llengües estrangeres.
- Resoldre en equip feines d’estudi de continguts.
- Incorporar les innovacions tecnològiques per realitzar anàlisis de la realitat social.
- Incorporar amb sentit crític les observacions i anàlisis de l’entorn sociocultural.
- Utilitzar las TIC en el àmbit d’estudi de la matèria.
- Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

Tema 1.- El fenomen migratori: causes i conseqüències

Tema 2.- Fonts de informació per a l’anàlisi de les migracions; 

Tema 3.- Principals fluxos migratoris i la seva actualitat; 

Tema 4.- Polítiques de immigració: el marc internacional i el marc espanyol; 

Tema 5.- Polítiques de integració: referents internacionals i el cas espanyol. 

Tema 6.- El pluralisme religiós en la societat actual

METODOLOGIA

Presencial (40 %)

Lliçó magistral: grup classe: (20%).
- Pràctiques d’aula. Comentaris de texts, mapes i gràfics i aplicació de TIC. Treball individual i/o en 
equip (8%).
- Seminaris en petits grups (4%)
- Tutoria petit grup e individual (4%)
- Exposició i debat de treballs: grup classe (4%)

No presencial (60%)
Treball Autònom
Estudi dels continguts relacionats amb les classes teòriques o pràctiques (30%) 
Gestió de la informació. (6%)
Lectures de textos relacionats amb las migracions i elaboració de les feines vinculades (6%)
Treball cooperatiu
Preparació d’activitats orals i escrites, elaborades en equipo (18%)

AVALUACIÓ

- Exposició oral (20%)
- Entrega de treballs escrits (25%)
- Prova escrita (25%)
- Treball en equipo (30%)

L’assignació de crèdits ECTS es orientativa i es poden produir variacions de fins a un 20%



BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

La bibliografia s’exposarà a l’inici de cada tema.



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ
MODALITAT 
(P/NP) DESCRIPCIÓ

OBJECTI
US

TASQUES 
PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES

RECOM
ANACIO
NS

% AVALUACIÓ

tema 1 Presencial
Exposició teòrica dels 
continguts de la 
matèria

Facilitar 
in- 
formació 
als 
alumnes.

Promour
e 
actituds 
crítiques 
i 
compren
sives.

Preparar continguts, 
planificar activitats 
alumnes, reforç de 
continguts

Reflexió sobre 
continguts, 
participació en les 
sessions, 
documentar-se i 
ampliar con-tinguts

Anàlisi d’estadístiques

Exposicions 
orals

tema 2 Presencial
Exposició teòrica dels 
continguts de la 
matèria

Facilitar 
in- 
formació 
als 
alumnes.

Promour
e ac- 
tituds 
críti- 
ques i 
com- 
prensive
s.

Preparar continguts, 
planificar activitats 
alumnes, reforç de 
continguts

Reflexió sobre contin- 
guts, participació en 
les sessions, ampliar 
continguts

Exposicions 
orals



tema 3 Presencial
Exposició teòrica dels 
continguts de la 
matèria

Facilitar 
in- 
formació 
als 
alumnes.

Promour
e ac- 
tituds 
críti- 
ques i 
com- 
prensive
s.

Estimula
r la 
motivaci
ó

Preparar continguts, 
planificar activitats 
alumnes, reforç de 
continguts

Reflexió sobre contin- 
guts, participació en 
les sessions, ampliar 
continguts

Exposicions 
orals

Tema 4 Presencial
Exposició dels 
continguts teòrics

Preparar continguts, 
planificar activitats 
alumnes, reforç de 
continguts

Reflexió sobre contin- 
guts, participació en 
les sessions, ampliar 
continguts
Anàlisi de polítiques 
migratòries

Entrega de 
treballs escrits 
(25%)

Tema 5 presencial
Exposició dels 
continguts teòrics

Preparar continguts, 
planificar activitats 
alumnes, reforç de 
continguts

Reflexió sobre contin- 
guts, participació en 
les sessions, ampliar 
continguts
Anàlisi de textos

Treball en equip 
(25%)
Prova escrita 
(25%)


