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Prerequisits

Nocions bàsiques de Ciència política

Objectius

Conèixer els principals components i tipus de sistemes electorals existents
Comprendre l'efecte que pot tenir l'elecció del sistema electoral sobre el sistema de partits polítics, així com
sobre les relacions entre l'executiu i el poder legislatiu
Saber aplicar la metodologia per observar els processos electorals
Entendre el paper del sistema de mitjans de comunicació en la vida política i familiaritzar-se amb les eines
metodològiques per analitzar la cobertura mediàtica i l'accés als mitjans de comunicació per part de candidats
i partits polítics

Competències

Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Aprehendre i analitzar els impactes del procés de globalització als sistemes polítics domèstics, i al
comportament dels actors polítics i els ciutadans.
Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Valorar críticament els impactes de la globalització en diferents àmbits: seguretat, medi ambient, drets
humans, migracions i pau.

Continguts

Tema 1. Sistemes Electorals del Món
Tema 2. Efectes dels sistemes electorals en la vida política
Tema 3. Comportament electoral comparat
Tema 4. Observació electoral
Tema 5. Mitjans de comunicació i eleccions

Metodologia

Hi haurà classes magistrals per introduir un tema.
Després de cada classe magistral (o classes), hi haurà presentacions programades per estudiants sobre
lectures acadèmiques escollides anteriorment. Les lectures estaran relacionades amb el tema introduït durant
la sessió de classe magistral anterior i seguiran un debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació i discussió de lectures 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Examen 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi dels materials docents introduïts a classe 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Lectures obligatòries 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació de lectures 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

1. Examen escrit (50%). Es valorarà els coneixements adquirits pels estudiants tant en les classes magistrals
com en les presentacions i discussió de lectures acadèmiques.

2. Presentació (40%). Aquesta nota inclourà la pròpia presentació de l'estudiant.

3. Discussió (10%). Aquesta nota inclourà la participació de l'estudiant en els debats després de les
presentacions d'altres persones.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Discussió de lectures 10% 0,6 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Examen escrit 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació de lectures 40% 2,4 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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