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RESUM
En les unitats temàtiques del primer curs, anem a familiaritzar l'estudiant amb el coneixement conceptual
bàsic necessari per desenvolupar la seva capacitat crítica, de manera que pugui jutjar amb justesa les
qüestions més aplicades que s'ofereixen en el segon curs. L'enfocament dels tres primers blocs segueix
un gradient de major a menor abstracció, que ens permet arribar gradualment a una perspectiva
individual sobre la migració des d'un punt de partida sociocultural. Aquest primer mòdul tracta dels
aspectes de la migració des d'una posició macro-cultural. Es tracta d'aproximar-nos a l'estudi de les
migracions des de diferents visions, propostes per un ampli ventall de ciències socials i humanístiques
que emmarquen el vast tema de la mobilitat humana, com ara la història, la sociologia, la geografia, el
dret, l'economia, les ciències de la comunicació i les polítiques. L'objectiu és que l'alumne parteixi d'una
valoració "macro" de l'estudi de les migracions, per a través del primer curs, arribar a l'aproximació
individual en l'últim mòdul.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No s'han especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Haver cursat les llicenciatures / graus referents a les matèries i els continguts d'aquest mòdul.

COMPETÈNCIES
2228 - M.U. en Internacional en Migracions
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- 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 de recerca.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Al final de l'assignatura l'estudiant haurà assolit:
a) Capacitat de comprendre la complexitat dels moviments migratoris actuals, articulant diverses teories
explicatives;
b) Capacitat de lectura científica i múltiple sobre els esdeveniments històrics de les migracions
internacionals; anàlisi dels fluxos migratoris des d'un acostament sistèmic;
c) Capacitat d'anàlisi crítica sobre les diverses polítiques econòmiques;
d) Coneixement dels principals sistemes internacionals de garantia de drets humans, en concret els
relacionats amb els migrants i introducció al coneixement de les directrius europees en matèria
d'estrangeria i immigració;
e) Aprenentatge de la formulació, elaboració i anàlisi de les polítiques migratòries en diversos contextos
regionals i de països;
f) Coneixement de les directrius europees en matèria d'estrangeria i immigració i visió panoràmica
relacional de l'actual legislació espanyola de drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social;
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g) Edició i producció de notes periodístiques, producció d'anàlisi, informes i comunicats de premsa,
aprendre a descodificar el llenguatge dels mitjans i els seus missatges implícits, creació i gestió de
gabinets de premsa.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Història de les migracions en el segle XIX i XX
La història de les migracions, un desafiament a l'paradigma de l'estat-nació. Esclavitud, colonialisme i
deportacions. Les grans migracions internacionals 1820-1930. Els corrents migratòries europees 18801913. L'impacte de la immigració als EUA i Argentina. Exiliats i refugiats entre les dues guerres.
Migracions econòmiques després de les dues guerres mundials. Europa com a receptora d'immigració
després 1950.

2. Teories explicatives de la migració
Teories neoclàssiques. Teories de l'mercat dual. Teories funcionalistes de l'anomia estructural. Teories
sistèmiques. Teories de les xarxes socials. Teories polítiques. Les migracions com a resultat de la
violència política. Tipologies: temptatives de sintetitzar diferents teories.

3. Geografia de la migració
Aproximació sistèmica a l'estudi de les migracions. Panorama general de les migracions en el món. El
sistema migratori Nord-americà. El sistema migratori sud-americà. El sistema migratori africà. El sistema
migratori asiàtic. El sistema migratori d'Oceania. Les migracions irregulars. El sistema migratori europeu,
en particular el subsistema d'Espanya.

4. Macro i micro economia de les migracions
Política econòmica internacional i economia de les migracions. La incorporació dels immigrants en el
sistema econòmic. De el capital humà a el capital social. El treball dels immigrants a l'economia postfordista. La convergència salarial dels immigrats amb els autòctons. Les taxes de creixement de país
d'acollida. La funcionalitat de les remeses en els països d'origen. De l'economia informal a l'empresariat
immigrant.

5. Convenis internacionals i drets humans sobre migracions
Delimitació de les categories a què fa referència la normativa internacional. Polítiques d'asil a Europa de
Schengen a Amsterdam: cap a una política europea comuna en matèria d'asil i immigració. La condició i
els drets de l'migrant en els instruments de protecció internacional. Els drets dels apàtrides tutelats per
la Convenció de Nova York de 1954 i les altres normatives internacionals.

6. Polítiques migratòries comparades
Relacions entre política, cultura i ciutadania en l'era de la globalització. Liberalisme i multiculturalitat.
Justícia i immigració. Comparació de diverses experiències nacionals en la gestió dels fluxos migratoris.
El cas de: Itàlia, França, Bèlgica i Portugal.
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7. Aspectes jurídics bàsics i pràctiques concretes
Anàlisi de la normativa bàsica sobre estrangeria a Espanya. Situacions dels estrangers. Dimensió
laboral de l'estranger a Espanya. Situacions d'irregularitat: processos de normalització. règim
d'infraccions i sancions. Expulsió.

8. Els mitjans de comunicació
Teoria de l'acció comunicativa. Principals mitjans comunitaris de comunicació social. Representació de
les migracions en els mitjans de comunicació. La premsa i les migracions. Història de la premsa de
migracions. Polítiques migratòries, mitjans de comunicació i opinió pública. Anàlisi de tòpics i actituds.
Disseny de programes de comunicació social per a comunitats migrants. Influència dels mitjans de
comunicació sobre la població immigrant. Les causes de les migracions forçades. Anàlisi comparada de
programes nacionals i internacionals d'assistència a refugiats.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
Resolució de qüestionaris on-line
TOTAL

Hores
250,00
10,00
25,00
40,00
100,00
50,00
60,00
50,00
25,00
15,00
625,00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
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La docència s'imparteix fonamentalment a través d'un sistema de classes presencials, de caràcter teòric
i pràctic. La classe teòrica permet la introducció i desenvolupament del contingut teòric de cada tema.
Les classes pràctiques, a través de la il·lustració dels continguts, faciliten l'aprenentatge de l'alumnat en
permetre una relació més dinàmica i propera amb els mateixos. No obstant això, també és important la
realització de seminaris o altres tasques complementàries proposades pel professorat, com la realització
de treballs. Amb aquest tipus de tasques es fomenta el treball autònom o en grup, però també i de
manera rellevant, l'adquisició de destreses que fa a la presentació i redacció de temes. Les tutories
constitueixen el mitjà a través del qual el professorat orienta i supervisa l'alumnat en l'elaboració de les
activitats complementàries, en particular, i resol els seus dubtes o dificultats relacionades amb la
matèria, en general. En definitiva, a través de les tutories, que faciliten una relació més propera i directa,
el professorat guia l'alumnat en la construcció del seu coneixement.

AVALUACIÓ
Ja que s'avaluen els continguts segons les seves àrees temàtiques s'utilitzaran diferents metodologies
d'avaluació: proves objectives, exàmens de preguntes curtes, exàmens de desenvolupament i
formulació d'assajos.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Portes, A., (1996) Transnational communities: their emergence and significance in the contemporary
world-system in Korzeniewicz, R.P. y Smith, W.C. (Ed.) Latin America in the world economy,
Greenwood Press, 151-166.
Piore, M.J. (1979), Birds of passage. Migration labour in industrial societies, Cambridge, Cambridge
University Press.
Sutcliffe Bob, Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la
equidad, Hegoa. Bilbao, 1998.
International Organization for Migration, World Migration 2012. Costs and benefits of International
Migration, (Volume 3 IOM World Migration Report Series), IOM Geneva 2012, IOM, Geneva 2012.
Castles, Stephen and Mark J. Miller (2003), The Age of Migration - International Population
Movements in the Modern World, 3rd ed., Houndmills, Palgrave Macmillan.
Massey, Douglas S. et al. (1998), Contemporary theories of international migration, in Worlds in
Motion Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford, Clarendon Press,
pp. 17-59.
Portes, Alejandro (ed.) (1995), The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks,
Ethnicity and Entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation.
Castles, Stephen and Mark J. Miller (2003), The Age of Migration - International Population
Movements in the Modern World, 3rd ed., Houndmills, Palgrave Macmillan.
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
La CCA de l'màster ha decidit mantenir la presencialitat a el 100% per al pròxim curs acadèmic 20212022 amb les degudes mesures de seguretat. Per tant se seguiran aplicant les condicions de la guia
acadèmica. Però si a conseqüència de l'COVID-19, es produeix la impossibilitat de realitzar la docència i
els exàmens de forma presencial, s'aplicaran els canvis següents:

1. Continguts

No hi ha canvis en els continguts. Es mantenen els continguts inicialment programats a la guia docent
per a les sessions teòriques i pràctiques (tasques de paper i llapis).

2. Volum de treball i planificació temporal de la docència

Es mantenen les sessions en els dies programats i horari programat. Per tant, es mantenen els crèdits
ECTS de l'assignatura com es marca a la guia docent. Però es redueixen les 250 hores de classes de
teoria a aproximadament 150 hores. Aquestes hores restants i les 10 hores previstes per a assistència a
esdeveniments i activitats externes, s'afegeixen a el temps d'aprenentatge autònom de l'estudiant amb
els materials pujats a l'aula virtual.

3. Metodologia docent

- Pujada de materials a l'aula virtual
- Proposta d'activitats per aula virtual
- Transparències locutades
- Problemes / exercicis resolts (classes pràctiques)
- Tutories mitjançant videoconferència
- Fòrum en aula virtual

4. Avaluació

Els exàmens presencials de les diferents assignatures que componen aquest mòdul, s'han substituït per:
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- Addició d'activitats d'avaluació contínua
- Proves d'avaluació mitjançant treballs acadèmics
- Exàmens orals per videoconferència
- Proves objectives (tipus test) en aula virtual
- Prova escrita oberta (examen tradicional) però distribuït en aula virtual

En el cas que s'utilitzin proves d'assajos-resums o proves orals, es valorarà el nivell de coneixement que
l'alumne mostri sobre el tema, sobretot si amplia la seva argumentació amb altres textos consultats, la
seva capacitat de comprensió, d'anàlisi i síntesi, la seva habilitat per establir relacions, per argumentar
lògicament i per expressar amb claredat i rigor les nocions assimilades, a més de la capacitat per
fonamentar una posició personal sobre el tema. Així mateix es tindran en compte aspectes formals com
la coherència de l'estructura, la correcció de l'expressió escrita i oral i l'ortografia. Es penalitzarà
aquelles persones que redueixin l'assaig-resum a una simple paràfrasi o repetició dels materials teòrics
amb les mateixes o semblants paraules. En qualsevol cas, cal posar entre cometes aquells passatges
literals que es prenguin d'altres fonts i indicar la referència.

S'utilitzarà l'Aula Virtual per al lliurament dels assajos-resums o el correu oficial de l'màster i la
plataforma Blackboard Collaborate per als exàmens orals o per les proves objectives. Si per alguna raó
l'estudiant no disposa de mitjans tècnics virtuals informarà el professorat sobre la seva situació. En el
cas que les dificultats siguin sobrevingudes, durant la prova, l'estudiant haurà d'escriure al seu professor
/ a un correu usant el compte @alumni.uv.es, identificant i descrivint les dificultats, a fi que se li
comuniqui un dia alternatiu , així com l'eina que s'utilitzarà per a procedir mitjançant examen oral.

El professorat podrà requerir entrevistes individuals o en petit grup mitjançant videoconferència per
verificar el grau de participació i la consecució dels objectius que es persegueixin en qualsevol tasca
desenvolupada. Declinar aquesta verificació per part de l'estudiant suposarà no superar la tasca /
activitat en qüestió.

El professorat farà servir els sistemes de detecció de plagis contractats per la UV en les evidències
d'avaluació. La "còpia" manifesta de qualsevol prova, tasca, activitat o informe, ja sigui individual o
grupal, que serveixi a l'efecte d'avaluació en l'assignatura, impossibilitarà superar l'assignatura.

5. Bibliografia
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Se substitueix part de la bibliografia recomanada per materials propis de professorat.
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