Màster Oficial en Antropologia: Investigació Avançada i Intervenció Social
RESUM DEL PROJECTE DOCENT DE L’ASSIGNATURA
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EXTERNES

L’assignatura Pràctiques Professionals Externes es obligatòria i tinc una càrrega
equivalent a 6 ECTS. Aquests 6 ECTS equivalen a unes 150 hores de treball total que
es reparteixen, aproximadament, de la següent manera:




Classes i tutories: 15 hores: 6 hores de classe; aprox., 9 hores tutories (encara
que el nombre s’adaptarà en cada cas per garantir el bon desenvolupament de
l'assignatura).
Pràctiques en entitat: Aproximadament, 90 hores.
Treball individual: 45 hores, aproximadament.

L'assignatura es dirigeix, exclusivament, als alumnes matriculats en l’Especialitat E3,
Intervenció sociocultural i ambiental, del Màster Oficial en Antropologia: Investigació
Avançada i Intervenció Social del Departament d’Antropologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (d'ara endavant, el Màster).
Es tracta d'una assignatura del segon semestre del curs acadèmic. Les dates i horari
concrets de les pràctiques s'establiran d'acord amb l'alumne i l'entitat en la qual es
realitzin, atenent a diversos criteris.
Persona de contacte.
José Luis Molina
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Facultat de Lletres, Edifici B, Campus d'Universitat Autònoma de Barcelona, 08193,
Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
Despatx B9-229
joseluis.molina@uab.cat
Telèfon despatx: 93 581 1142
Telèfon secretaria del departament: 93 581 1239
1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA.
En el marc del pla docent del Màster, l'assignatura se situa en el segon semestre, de
manera que els alumnes s'hauran format ja, durant el primer, en les qüestions
teòriques fonamentals pròpies diversos àmbits específics de la intervenció social
(educació, salut, espai...) i de l'Antropologia aplicada. D'aquesta manera, l'assignatura
pretén facilitar l'aplicació d'aquests coneixements per a la intervenció professional en
un context social i cultural concret, al mateix temps que intenta suscitar en els alumnes
reflexions crítiques sobre la formació adquirida, l'aplicació social del coneixement
antropològic, l'ètica en la investigació i la intervenció social i la professionalització de
l'Antropologia.
2. OBJECTIUS FORMATIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA.
De manera coherent amb els objectius del Màster i, específicament, amb els recollits
per a l’Especialitat Intervenció sociocultural i ambiental, l'assignatura Pràctiques
Professionals Externes persegueix els següents objectius generals:
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Facilitar la posada en pràctica dels coneixements teòrics, metodològics i tècnics
adquirits en el Màster.
Contribuir a la capacitació dels alumnes per a realitzar propostes i accions
d'intervenció social, en diferents àmbits i des de l'Antropologia aplicada.
Mostrar a les entitats col·laboradores la utilitat del treball antropològic per als seus
àmbits específics de treball.

3. CONTINGUT DE L'ASSIGNATURA.
Es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, on s'ofereix a l'alumne la possibilitat
d'incorporar-se temporalment a un equip de treball real en el marc d'una entitat o
institució prèviament seleccionada i relacionada amb el seu àmbit d'interès
professional.
L'alumne s'incorporarà a les activitats d'aquest equip, desenvolupant tasques
concretes,
prèviament acordades i d'interès tant per a ell com per a l'entitat, i on podrà posar en
pràctica els coneixements adquirits durant el Màster i, de manera molt especial, podrà
aportar a l'equip de treball el punt de vista de l'Antropologia respecte a les diferents
problemàtiques o situacions que abordi.
4. SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ.
Durant tot el període de realització de les pràctiques, l'alumne comptarà amb la
supervisió de dos tutors. Un, nomenat per l'entitat col·labora, i un altre nomenat per la
UAB. Tots dos vetllaran perquè el desenvolupament de les pràctiques sigui l'adequat
per assegurar el compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per part de
l'alumne, l'entitat col·laboradora i la UAB.
Quant a l'avaluació de les pràctiques, els percentatges de la nota final es reparteixen
de la següent manera:
-

-

-

Memòria del treball realitzat: 55%
o Caracterització de la institució.
o Caracterització del projecte de pràctiques.
o Descripció del treball realitzat.
o Anàlisi teòrica.
Memòria de valoració de les pràctiques: 15%
o Valoració dels aprenentatges adquirits.
o Propostes.
Valoració per part del tutor assignat per l'entitat: 15%
Assistència a classe i tutories: 15%

5. CONVENIS
Actualment existeixen convenis de col.laboració amb diverses entitats dedicades a la
intervenció social en diferents árees (en salut, educació, comunitària, etc).
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