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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 facilitar uns coneixements metodològics aptes per 
a treballar en diversos àmbits de la gestió pública i privada de projectes, 
aplicant aquests continguts en les diferents fases d’execució que comporta la 
gestió: comunicació, marketing, gestió i lideratge. 
 
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 es presentaran i comentaran en les diferents sessions tutorials a fi i 
efecte de corregir els errors i aplicar correctament les tècniques estudiades. 
Els alumnes s’agruparan en equips de tres o quatre persones (llevat de les 
excepcions que siguin acceptades pel professor, les condicions de les quals 
s’establiran bilateralment entre professor i alumnes). Cadascun d’aquests 
equips triarà una institució, empresa o projecte que serà analitzat i avaluat 
segons els criteris i coneixements adquirits durant el curs. 
El resultat d’aquest estudi es presentarà en forma de treball davant el grup 
classe. 
 
Programa:
 
1. Comunicació 
2. Gestió en les organitzacions 
3. Planificació. Quadres de comandament. Recursos humans 
4. Lideratge  
 
Cadascun d’aquests mòduls inclourà classes teòriques en les que es 
desenvoluparà la matèria de coneixement així com la bibliografia aplicada a 
aquesta matèria. 
 



Durant el curs, i a mida que es vagi progressant en cada fase del programa, els 
alumnes entregaran treballs puntuals sobre la bibliografia recomanada que el 
professor anirà demanant i avaluant. 
 
Durant el primer semestres, els equips triaran quina organització o ens serà 
subjecte del treball d’anaàlisi i avaluació que s’entregarà a final de curs. 
 
Els alumnes hauran de conèixer les estructures internes de les organitzacions 
escollides, així com estudiar les seves memòries o arxius 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.   
 
 
Sessions professionals: 
 
Es proporcionarà una sessió presencial amb algun professional expert en 
cadascun dels àmbits estudiats. Aquestes sessions es produiran després d’haver 
donat els continguts teòrics i els exercicis de la bibliografia de manera que es 
pugui establir un intercanvi i diàleg amb els alumnes. 
 
En cas de que no es pugui efectuar la sessió amb algun professional serà 
substituïda per una ponència sobre el tema, i anàlisi de la bibliografia més 
contemporània. 
 
Avaluació: 
 
Durant el curs s’entregaran diferents exercicis sobre cada fase del programa i 
sempre lligats als continguts bibliogràfics recomanats. El mínim seran quatre i el 
màxim dotze. 
 
L’avaluació de les entregues personals definirà un 60% de la nota 
 
El treball final de curs que elaboraran els diversos equips del curs definirà el 
40% 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.  
 



En cas que durant el curs es proposin per part del professor assistències a 
conferències, premis, inauguracions o altres actes que puguin glossar aspectes 
del funcionament de determinades institucions, es valorarà l’interès i la 
presència amb què els alumnes hi participin tot i que no és obligatori. 
 
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 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.  
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