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Prerequisits
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Objectius
El curs analitza les relacions internacionals des d'una perspectiva sociològica. Fa servir, sobretot, teories del
canvi social, sobre el desenvolupament internacional i sobre la globalització. Inclou també elements de
demografia per comprendre la relació entre el desenvolupament internacional i les condicions de vida de la
població.

Competències
Sociologia
Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.

Demostrar que es comprenen les anàlisis de l'estructura social, especialment les explicacions de les
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Demostrar que es comprenen les anàlisis de l'estructura social, especialment les explicacions de les
desigualtats entre classes socials, entre gèneres i entre majories i minories ètniques més comunes en
les ciències socials.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aplicar la varietat de lectures ideològiques de la desigualtat a un país que no sigui Espanya.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar aquestes explicacions en diferents països.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'estructura social.
Definir els conceptes més comuns utilitzats per explicar les desigualtats.
Definir els conceptes necessaris per entendre l'estructura social.
Definir les implicacions dels principals debats sociològics sobre l'estructura social.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a l'estructura social.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Identificar les implicacions d'aquests enfocaments per entendre l'estructura social.
Identificar-ne la validesa per explicar la realitat social d'Espanya i de Catalunya.
Relacionar aquests debats generals amb els seus supòsits epistemològics i deontològics.
Relacionar les definicions i les explicacions de la desigualtat amb els debats teòrics i metodològics
generals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts
CATALÀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La governança global i el canvi social
Estats, mercats i canvis sòcio-econòmics
Demografia i desenvolupament
La sociologia econòmica de les cadenes globals de valor i la "financialisation"
Europeïtzació, política i moviments socials en un món globalitzat
Les desigualtats socials a través de complexes escales geogràfiques

Metodologia
CATALÀ
L'assignatura s'organitza en tres parts. En primer lloc les classes magistrals, adreçades a l'aproximació i
emmarcament dels conceptes teòrics centrals i el debat de continguts. En segon terme, els seminaris de
revisió de lectures sobre els principals aspectes del temari i d'aprofundiment i discussió dels mateixos. Per
últim, els seminaris de demografia, on es proporcionaran eines d'anàlisi demogràfic per a abordar el
desenvolupament. Es tracta d'una assignatura presencial, que serà complementada amb aportacions de la
professora a través del campus virtual.
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Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Classes teòriques

24

0,96

4, 8, 9, 15, 16

Seminari sobre el desenvolupament en un país (professorat Demografia,
matí)

15

0,6

1, 2, 3, 9, 10, 16, 17

Seminari sobre lectures i estudis de cas

15

0,6

1, 2, 4, 8, 9, 10, 15, 16,
17

Activitats d'avaluació

7

0,28

2

Tutories

15

0,6

2, 3, 9, 10, 12

Analysis

24

0,96

2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 17

Lectura, estudi, reflexió teòrica (preguntes sobre lectures i assaig)

43

1,72

1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15,
16

Títol
Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
CATALÀ
Activitats d'avaluació:
1. Preguntes breus sobre les lectures obligatòries (30% de la nota final). Exercici individual. Si suspeneu,
podreu fer una segona prova.
2. Assaig sobre tema teòric (30% de la nota final). Exercici en grup. Podeu presentar esborranys abansdel
lliurament final.
3. Anàlisi sociològica i demogràfica d'un canvi social relacionat amb el desenvolupament (40% de la nota
final). Exercici en grup (1-3 pers). Podeu presentar esborranys abans del lliurament final.
Criteris d'avaluació:
Activitats 1 i 2: domini de les lectures obligatòries (C1, C2, C4, CT1, G2, CT3), redacció correcta (G2,
CT3), s'esmenten exemples rellevants (G2, CT3), argumentació teòrica coherent (G2, G3, CT3).
Activitat 3: documentació rellevant, anàlisi de dades demogràfiques (CE5, G2, CT3, CT4), clara
presentació de les dades bàsiques(CE5, G2, CT3), observació dels factors rellevants (CE5, G1, G2,
CT3), argumentació amb fonament teòric (G2, G1, CT3, G3).
Tan sols tindran la qualificació de NO PRESENTAT aquelles persones que no hagin lliurat cap exercici.
La detecció de PLAGI comporta el suspens de tota l'assignatura.
RECUPERACIÓ: Si heu suspès l'A1 amb una nota superior a 3,5, podreu recuperar-la al gener. L'equip
docent comentarà els vostres avenços en els A2 i a A3 als tallers, hores de tutoria o per correu
electrònic.

Activitats d'avaluació
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Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi dels canvis socials relacionats amb el
desenvolupament a un país

40

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

Escriure un assaig

30

2

0,08

1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 16

Preguntes sobre lectures

30

2

0,08

1, 2, 4, 8, 12, 15, 16
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