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Objectius i resultats d'aprenentatge: 

1. Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant tenint en compte 
la complexitat  dels factors implicats, de les seves causes i efectes 
(particularment el canvi social i la globalització). 

2. Comprendre les anàlisis de l'estructura social, especialment les explicacions de 
les desigualtats entre classes socials, gèneres i majories- minories ètniques en 
diferents països 

3. Analitzar polítiques públiques i situacions de conflicte formulant judicis 
especialitzats sobre algunes de les seves repercussions per a la democràcia, els 
drets humans, la justícia social o el desenvolupament sostenible.  

4. Fer servir marcs teòrics sobre el desenvolupament i la globalització per reunir, 
retenir i sintetitzar la informació rellevant sobre un país diferent a l'origen de 
l'estudiant, especialment, reconèixer-hi el paper d'alguns fenòmens demogràfics 
bàsics. 

5. Desenvolupar habilitats comunicatives multilingües suficients per entendre 
missatges especialitzats en l'àmbit de les ciències socials.  

Temari: 
- 1a sessió: Orientacions sobre el temari, l'avaluació i la cultura acadèmica de la 
UAB. 
- La definició del canvi social (classes magistrals). 
- Anàlisi del desenvolupament sòcio- econòmic (classes magistrals i tallers). 
- Anàlisi de la globalització (classes magistrals i debats). 

Avaluació: 
− Assaigs sobre el desenvolupament (novembre) i la globalització (gener). 
− Informe sobre el desenvolupament socioeconòmic d'un país (gener).  
− Tallers mensuals. Hi discutirem esborranys breus del vostre treball. 

Llengües:  
• Classes magistrals: anglès. Resums virtuals (.ppt) anglès, castellà i català. Els 

estudiants podeu triar la llengua de les vostres intervencions orals..  
• Lectures obligatòries: en anglès o castellà (tothom ha de comprendre l'anglès i el 

castellà escrits).  
• Avaluació dels estudiants: assaigs i informes en anglès, castellà o català. Si cal, 

accepto també treballs en francès, italià i portuguès. Alguns estudiants 
internacionals sovint escriuen un treball en anglès o una altra llengua i un altre 
treball en castellà o català (tindreu suport, no hi haurà penalització per errors 
gramaticals). 

• Punts extra per multilingüisme: +10% nota si escriviu un resum correcte dels 
vostres assaigs en anglès (estudiants UAB i Séneca), castellà o català (estudiants 
internacionals). Dedicarem un taller a les tècniques de redacció d'aquesta mena 
de resums (models: UAB-Argumenta: “El 
Resum: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert;  ASANET “Writing an 
Informative Abstract”, http://www.asanet.org/journals/abstract.cfm).. 

• Tutories: podeu fer servir qualsevol de les llengües esmentades. 

http://www.asanet.org/journals/abstract.cfm

