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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES

Codi 14656

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Estudis de
Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació ROMERO BURILLO, ANA MARIA

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

A determinar en el projecte formatiu individual de cada alumne.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà/Català

Distribució de crèdits 6 crèdits.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat ,6

Informació complementària de l'assignatura

L' asignatura PRÀCTIQUES s'inclou dins del Mòdul docent de  "Formació Complementària" del Master i, a la
mateixa té cabuda les pràctiques formatives tutelades en institucions o empreses públiques o privades que tinguin
entre les seves tasques l'atenció i protecció de les dones, o la sensibilització i prevenció de la discriminació per
raó de gènere i la violencia envers les dones, i amb les que la Universitat de Lleida tingui signat un conveni de
col·laboració educativa.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Una vegada realitzades les PRÀCTIQUES, l'alumnat haurà d'haver assolit els seguents resultats/objectius:

Coneixer alguns aspectes de la situació de les dones en diferents àmbits socials.
Haurà adquirit estrategies d'intervenció per a la millora de la igualtat d'oportunitats i de tracte envers les
dones.
Haurà adquirit coneixements pràctics en l'àmbit assistencial, de les administracions públiques, de la gestió i
organització a les empreses, etc.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6_ Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7_ Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

CB8_ Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9_ Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG4_ Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o del saber disciplinari.
(Competència cognitiva)

CG5_ Reconèixer i ser capaç d'utilitzar els mètodes d'investigació en ciències jurídiques, humanes i socials.
(Competència instrumental)
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2 Ser capaç d'identificar les fonts de les desigualtats de gènere que han operat i operen en els diferents àmbits.

CE3 Saber analitzar les situacions de desigualtat de gènere (manca d'igualtat de tracte i d'oportunitats) en diversos
àmbits i ser capaç de dissenyar solucions.

CE9 Ser capaç d'identificar els estereotips de gènere en les diferents manifestacions culturals i d'organització i
relació social

Continguts fonamentals de l'assignatura

El contingut de les pràctiques vindrà determinat pel projecte formatiu (conveni) que s'elabori en cada cas de forma
individualitzada per a cada estudiant que esculli aquesta assignatura.  En tot cas, el que projecte formatiu requerirà
l'acceptació tant per part de les persones encarregades de tutoritzar a l'estudiant (tutor/a acadèmic/a i tutor/a
d'empresa/institució) i l'alumne o l'alumna afectat/da.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia d'aquesta assignatura ha de ser necessàriament molt diversa i àmplia, ja que l'àmbit on es poden
desenvolupar les pràctiques també ho és.  La metodología a utilitzar es concretarà segons cadas projecte formatiu
amb la institució/entitat/empresa que aculli a l'alumne o alumna.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El desenvolupament es fixarà de forma individual en el projecte formatiu de l'alumnat. En qualsevol cas d'acord
amb l'assignació de crèdits  ECTS que té reconeguda aquesta assignatura al Pla d' Estudis del Màster comportarà
la realització de 125 h. de pràctiques efectives per part de l'alumnat.

Sistema d'avaluació

A la finalització de les pràctiques, tant l'alumnat com els corresponents tutors o les corresponents tutores hauran
d'elaborar un informe d'avaluació de les pràctiques, en virtud del qual s'avaluarà l'activitat de l'alumant i, en el seu
cas, la superació de l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos d'informació

S'aportaran en cada cas en funció del projecte formatiu pel tutor o tutora de l'entitat que aculli a l'alumne o alumna
en relació a la temàtica de les mateixes.
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