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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

A. BLOC I

1. Societat multicultural i integració social.

1.1. Societats multiètniques, multiculturals i pluriculturals.

1.2. L’esfera privada i l’esfera pública en les relacions interètniques i interculturals.

1.3. Conceptes bàsics i models en l’anàlisi de la integració social dels immigrants.

2. Les migracions.

2.1. Causes i conseqüències dels moviments migratoris.

2.2. Fluxos migratoris i el seu estudi.

3. Les migracions a Espanya.

3.1. L’heterogeneïtat a Espanya: les “noves migracions”.

3.2. Els factors condicionants dels processos d’integració sociocultural: situació legal 

i racisme.

3.3. La inserció en l’estructura social.

3.4. Diversitat de cultures i identitats i resposta institucional: discursos i pràctiques.

B. BLOC II

4. Les migracions a Catalunya

4.1. L’heterogeneïtat a Catalunya: les “noves migracions”.

4.2. Els  factors  condicionants  dels  processos  d’integració  sociocultural:  polítiques 

d’integració a Catalunya.

4.3. El paper de les llengües i la diversitat cultural en el procés d’integració a Cata-

lunya.

5. Corrents teòriques i empíriques actuals en l’anàlisi del fet migratori. Estudi de ca-

sos

5.1. La teoria de l’assimilació segmentada i revisions.

5.2. La teoria de l’aculturació i revisions.



5.3. Associacionisme, cohesió social i integració

5.4. Construccions identitàries, llengües, cohesió social i integració

METODOLOGIA

Presencialitat en la matèria (50%).

Metodologia de treball:

Exposició del professorat (30%).
Pràctiques sobre la part teòrica a l’aula (10%).
Estudi dels continguts relacionats amb les classes teòriques o pràctiques (10%) 
Lectures de material bibliogràfic i consulta de bases de dades (10%)
Realització de treball empíric i anàlisi de la informació obtinguda (30%)
Exposició del treball empíric en equip (10%).

AVALUACIÓ

Examen de la part teòrica I (20%).

Elaboració d’un treball (en grup) de síntesi bibliogràfica (10%).

Elaboració (en grup) de treball d’un disseny empíric a partir del marc teòric bibliogràfic  
(10%)

Realització (en grup) del trebal empíric dissenyat (10%).

Anàlisi del treball empíric (en grup) en el que es diferencien dues evidències (primera evi -
dència: 20% anàlisi de la informació. Segona evidència:  20% reflexió i conclusions teòrico 
i/o aplicades a partir de la fase analítica).

Examen de la part teòrica II (20%, evidència).

*Per tal de superar la matèria s’han de superar totes les evidències d’avaluació amb un  
mínim del 40% de la nota.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Sessions de dues ho-
res, el primer dia de 
la setmana en que 

tinguem horari.

Exposició del progra-
ma de la matèria del 

Bloc I

P Presentació per 
part del professor 
de la matèria re-
lacionada amb 

els continguts ci-
tats

1, 2, 3, 4, 5. Presentació dels con-
tinguts, potenciació 

del diàleg i del pensa-
ment crític

Seguiment, reflexió i 
participació en les 

sessions de classe.

L’alumnat, a més de 
ser present a les ses-
sions, ha de partici-
par creant una dinà-
mica de treball positi-
va i un diàleg cons-

tructiu.

Avaluat en la pro-
va escrita I.

Sessions de dues ho-
res, el segon dia de 
la setmana en que 

tinguem horari.

Presentació i tutorit-
zació dels treballs de 

curs en grup

P/NP Presentació, rea-
lització i tutoritza-
ció dels treballs 

en grup en les fa-
ses d’anàlisi teòri-
ca, elaboració de 
projecte i realitza-
ció de treball de 

camp

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.

Tutorització i segui-
ment del treball de 

l’estudiantat. Recolza-
ment a la tasca dels 

grups de treball.

Recerca d’informació 
bibliogràfica (acadè-

mica), lectura i redac-
ció d’un marc teòric 

sobre la temàtica que 
escolleixi el grup de 
treball. Disseny d’un 
treball empíric i realit-

zació del mateix.

L’alumnat ha de rea-
litzar una tria acurada 

de la bibliografia, 
també una lectura i 
una exposició citant 
les fonts bibliogràfi-
ques en en text i en 

la bibliografia. També 
ha de disssenyar el 

treball empíric i dur-lo 
a terme, ajudat pel 

tutor.

Evidència 1 (tre-
ball teòric) 10% 

Evidència 2 (dis-
seny del treball 
empíric) 10%

Evidència 3 (rea-
lització del treball 

empíric) 10%



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Realització d’una 
prova escrita sobre 
les sessions teòri-

ques del Bloc I de la 
matèria.

P Prova escrita en 
la que s’avaluarà 
el coneixement 

de la part teòrica 
de la matèria.

1, 2, 3, 4, 5. Confecció, correcció i 
presentació dels re-

sultats de la prova es-
crita. També realitza-
ció d’una revisió indi-
vidual per explicar els 
criteris i l’avaluació re-
alitzada dels contin-

guts.

Estudi, realització de 
la prova escrita, se-
guiment dels resul-

tats obtinguts i segui-
ment de la tutoria per 
explicar l’avaluació 
realtizada de cada 

prova escrita.

Realització de tutori-
es en el cas que hi 
hagi continguts teò-
rics que no quedin 

prou clars per l’estu-
diant.

Evidència 4

20%

Sessions de dues ho-
res, el primer dia de 
la setmana en que 

tinguem horari.

Exposició del progra-
ma de la matèria del 

Bloc II

P Presentació per 
part del professor 
de la matèria re-
lacionada amb 

els continguts ci-
tats

1, 2, 3, 4, 5. Presentació dels con-
tinguts, potenciació 

del diàleg i del pensa-
ment crític

Seguiment, reflexió i 
participació en les 

sessions de classe.

L’alumnat, a més de 
ser present a les ses-
sions, ha de partici-
par creant una dinà-
mica de treball positi-
va i un diàleg cons-

tructiu.

Avaluat en la pro-
va escrita II.

Sessions de dues ho-
res, el segon dia de 
la setmana en que 

tinguem horari.

Presentació i tutorit-
zació dels treballs de 

curs en grup

P/NP Presentació, rea-
lització i tutoritza-
ció dels treballs 

en grup en les fa-
ses de reflexió i 

conclusions teòri-
co i/o aplicades a 
partir de la fase 

analítica

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 12.

Tutorització i segui-
ment del treball de 

l’estudiantat. Recolza-
ment a la tasca dels 

grups de treball.

Anàlisi, reflexió i ela-
boracions de conclu-
sions teòrico i/o apli-
cades a partir de la 

fase analítica.

L’alumnat ha de rea-
litzar una  anàlisi de 

les dades recollides a 
la fase analítica, així 

com una reflexió i 
elaboració d’unes 

conclusions acurades 
i rigoroses, ajudat pel 

tutor.

Evidència 5 (anà-
lisi de les dades 
recollides a partir 
de la fase analíti-

ca) 20% 

Evidència 6 (re-
flexió i conclu-

sions teòrico i/o 
aplicades a partir 
de la fase analíti-

ca) 20%

Realització d’una 
prova escrita sobre 

P Prova escrita en 
la que s’avaluarà 

1, 2, 3, 4, 5. Confecció, correcció i 
presentació dels re-

Estudi, realització de 
la prova escrita, se-

Realització de tutori-
es en el cas que hi 

Evidència 7



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

les sessions teòri-
ques del Bloc II de la 

matèria.

el coneixement 
de la part teòrica 

de la matèria.

sultats de la prova es-
crita. També realitza-
ció d’una revisió indi-
vidual per explicar els 
criteris i l’avaluació re-
alitzada dels contin-

guts.

guiment dels resul-
tats obtinguts i segui-
ment de la tutoria per 
explicar l’avaluació 
realitzada de cada 

prova escrita.

hagi continguts teò-
rics que no quedin 

prou clars per l’estu-
diant.

20%


