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Aquesta assignatura està pensada com a cloenda “pràctica” de la llicenciatura 
de Ciències Polítiques i com a tal vol tenir un fort component aplicat, oferint als 
futurs llicenciats un conjunt d’eines que els hi permetin incorporar-se 
positivament en un entorn professional.   
 
Per tant, l’assignatura pretén no només que els estudiants exercitin els 
coneixements que han adquirit durant la llicenciatura, sinó que aprenguin 
també un conjunt de coneixements de caràcter pràctic que els hi seran útils en 
l’inici de la seva activitat professional. 
 
 
Objectius generals: 
 
Aconseguir que els alumnes assoleixin coneixements i habilitats en els àmbits 
de la planificació estratègica, la gestió de les organitzacions, la comunicació, i el 
lideratge.  Uns coneixements que s’hauran de confrontar amb casos pràctics i 
aplicar-los a una situació específica. 
 
Aquest objectiu general s’assolirà a partir d’uns exercicis pràctics en els quatre 
àmbits, que culminaran amb un treball de curs que doni com a resultat un 
producte concret a presentar a uns “clients” hipotètics d’una organització 
política o social.  
 
Els treballs de l’assignatura es realitzaran en grups de 4/5 alumnes que 
treballaran conjuntament al llarg del curs en cada un dels 4 exercicis pràctics i 
en el treball final.  
 
 
Objectius específics: 
 
Els 4 exercicis pràctics organitzaran els 4 mòduls en què es dividirà el curs: 
 
1. Planificació estratègica 
2. Gestió en les organitzacions 
3. Comunicació 
4. Lideratge  
 
Cada un d’aquests mòduls inclourà una classe teòrica a partir d’una lectura 
recomanada; una sessió pràctica amb la participació d’un convidat amb 



experiència contrastada en l’àmbit de treball del mòdul; una tutoria; i una 
sessió de presentació dels exercicis al conjunt del grup. 
 
A l’inici del curs, els grups hauran de triar l’organització política o social que 
volen analitzar per tal de realitzar els exercicis pràctics dels 4 mòduls sobre 
aquesta organització, i presentar un treball final de curs que defineixi un pla de 
reforma o canvi organitzatiu a partir dels coneixements adquirits. 
 
Per aconseguir-ho els alumnes hauran de conèixer les estructures internes de 
les organitzacions per a detectar problemes o necessitats específiques; estudiar 
les estratègies de comunicació de l’organització amb el seu entorn; i analitzar 
els lideratges de l’organització, per tal de proposar estratègies de canvi.   
 
Els alumnes hauran de desenvolupar els seus anàlisis a partir dels 4 exercicis 
pràctics, i completar-los amb un treball final de curs que proposi estratègies de 
canvi en les organitzacions.  
 
 
Calendari: 
 
El calendari d’aquesta assignatura preveu un esquema inicial que permeti 
desenvolupar els dos primers mòduls en el primer trimestre del curs, i els 
mòduls 3 i 4 durant els primers 4 mesos de l’any 2009, per tal de deixar el mes 
de maig per a l’elaboració del treball final de curs.  
 
En tot cas, el calendari s’anirà concretant en funció de les agendes dels 
convidats i de les necessitats per a un bon desenvolupament de l’assignatura. 
 
L’objectiu és que els alumnes participin activament al llarg de tot el curs per tal 
de permetre una avaluació continuada. Per tant, el lliurament dels diferents 
exercicis en els terminis establerts serà imprescindible per al bon seguiment del 
curs.    
 
 
Avaluació: 
 
Els 4 exercicis pràctics que caldrà lliurar durant el curs, així com la participació a 
classe en els 4 mòduls en què s’organitza el curs, suposaran un 40% de la nota 
final, a raó d’un 10% per mòdul.  
 
El treball final de curs definirà el 60% de la nota restant. 
 
 
 
 
 
 
 



Altres elements: 
 
La relació dels diferents grups amb el professor serà constant durant el curs a 
través de les tutories previstes, que seran convocades prèviament pel 
professor. L’assistència a aquestes tutories, que permetrà fer el seguiment dels 
exercicis, és obligatòria.  
 
Aquesta assignatura forma part del “campus virtual” de la UAB, fet que 
facilitarà el contacte professor - alumnes i l’intercanvi de materials. També 
permetrà tenir disponibles els materials i lectures que el professor recomanarà 
en cada un dels mòduls o per cada un dels treballs.  
 
Finalment, es recomana posar una atenció especial en els aspectes formals de 
presentació (tant orals com escrits) dels 4 exercicis i del treball final, així com 
l’ús dels mitjans audiovisuals. Cal no oblidar que aquests aspectes són 
essencials en l’entorn professional en què s’emmarca el treball del curs i al que 
accediran ben aviat els futurs llicenciats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


