
MÀSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARI EN EDUCACIÓ INCLUSIVA

Guia docent
Curs acadèmic 2015-2016

1. Identificació de l’assignatura

Nom Integració social de col·lectius amb risc d’exclusió

Semestre Segon                                                             Idioma d’impartició Català

Nombre crèdits 9 h. Presencials 16 h. de Contacte personal 50 h. No presencials 75 h. Total

Professor/a

Nom i Cognoms Mª Àngels Marsellés Vidal  Departament Pedagogia i Psicologia 

Telèfon 6465                                         E-mail marsellès@pip.udl.cat

2. Contextualització
L’assignatura Integració social en col·lectius amb risc d’exclusió  forma part del mòdul nº 5: 
“l’atenció socioeducativa de les persones amb discapacitat al llarg del cicle vital” juntament amb 
les assignatures “Transició a la vida adulta i a la vellesa” i “Desenvolupament infantil i atenció 
precoç “  

L’estudi  d’aquesta  matèria  permetrà  a  l’alumne  situar-se  en  el  context  de  la  inclusió  i  de 
l’exclusió a fi i efecte de conèixer, comprendre i tenir eines preventives i d’intervenció per a 
aquests col·lectius 

3. Requisit
Els alumnes han de cursar totes les assignatures del mòdul 5.

4. Competències

Competències específiques 

Competència  1:  Conèixer,  adaptar,  aplicar  i  avaluar  els  programes específics per  a 
l’atenció  socioeducativa  de  col·lectius  de  persones  amb  risc  d’exclusió  social  per 
promoure la seva inclusió.

Competències genèriques 

1.  Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en 



entorns nous o poc coneguts. 
2. Integrar  coneixements   i  formular  judicis   sobre les  responsabilitats  socials  i 

ètiques vinculades a l’aplicació dels  coneixements.
3. Comunicar conclusions argumentades de forma clara.
4. Comunicar-se oralment i per escrit, en les llengües oficials de la comunitat.
5. Aplicar els mètodes inductiu, deductiu i analògic en el  raonament.
6. Buscar i analitzar informació i documentació.
7. Gestionar el temps per aconseguir la màxima eficiència.
8. Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.
9. Treballar en un equip interdisciplinari i assumir el lideratge del mateix.

5. Continguts

Tema 1: els processos d’exclusió social 

- Itinerari cap a l’exclusió: factors socials, familiars i personals

Tema  2: L’atenció socioeducativa en col·lectius de persones amb risc d’exclusió 
social

- Infants i joves en risc social o d’exclusió
- Immigració i exclusió social
- Drogodependències i exclusió social
- Discapacitat i exclusió social
- Gènere i exclusió social

Tema 3:  Programes,  mètodes i  estratègies que permetin  la  construcció  d’una 
educació i d’una societat per a tots

- Programes d’integració 

6. Metodologia docent

Es combinaran sessions presencials amb tot el grup classe d’introducció  als continguts amb 
sessions no presencials en grup reduït i/o individualment en les que es proposarà l’anàlisi de 
documents, materials, anàlisi de casos per  al  posterior debat.

Les sessions de classe presencials podran seguir-se per videoconferència a temps real des de 
les tres universitats que impartiran el Màster: els alumnes matriculats  a la universitat des de la 
qual s’imparteix l’assignatura podran seguir-la de forma presencial, mentre que els estudiants 
de les altres dues universitats seguiran les classes a temps real mitjançant videoconferència. 

Les sessions de treball   dirigit   en equips reduïts o individualment,  es realitzaran de forma 
virtual. L’alumne haurà de realitzar les activitats proposades en cada sessió i entregades en les 
dates indicades. Mitjançant el campus virtual, la professora retornarà els materials revisats. 
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Las sessions de tutoria per al seguiment del treball personal podran realitzar-se presencialment 
o a través del campus virtual.

7. Estimació del volum de treball
L’assignatura, de tres crèdits, comporta 75 hores de volum de treball.  D’aquestes hores, 25 
seran de treball de contacte amb el professorat i alumnat i 50 de treball personal. Les 25 hores 
de  treball  de  contacte  estan  repartides  en  dues  modalitats.  Per  una  banda,  l’assignatura 
constarà de tres sessions de classe presencial ( de tres hores cadascuna, 9h.) i  per un altra, 
de quatre sessions  de treball dirigit, a nivell individual o en petit grup, de tres hores cadascuna 
( 12h).

Les quatre hores restants seran de tutoria individual dedicades a fer el seguiment del pla de 
treball individual de cada alumne. 

Durant les 50 hores de treball personal, l’alumne haurà de realitzar les activitats incloses en el 
pla de treball individual que la professora presentarà a la primera classe presencial.  
Aquestes  activitats  inclouen  estudis  de  cas,  comentari  d’articles,  dissenys  de 
projectes, totes elles concretades al llarg de les sessions de treball dirigit.

8. Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Activitats  d’avaluació  continuada  del  procés  d’aprenentatge   al  llarg  de  l’assignatura  que 
suposaran el 50% de la qualificació final. En cap cas una activitat tindrà més del 25% en la nota 
final.

Dues  activitats   d’avaluació  de resultats(50% restant).:  la  primera  consistirà  en  un treball 
individual  de  síntesi  i  de  reflexió  personal  que  integri  els  continguts  treballats  i  la  segona 
consistirà en un treball en equip d’aprofundiment d’un aspecte tractat en les tres assignatures 
del mòdul i la seva presentació oral. 
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	Durant les 50 hores de treball personal, l’alumne haurà de realitzar les activitats incloses en el pla de treball individual que la professora presentarà a la primera classe presencial. Aquestes activitats inclouen estudis de cas, comentari d’articles, dissenys de projectes, totes elles concretades al llarg de les sessions de treball dirigit.

