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Objectius

Aquest curs planteja l'estudi dels processos migratoris internacionals de la zona de l'Àsia Oriental,
específicament els relacionats amb Xina, Corea i Japó. S'abordaran teòricament els conceptes de "diàspora" i
"transnacionalisme" que dominen l'actual discurs de la globalització aplicat a l'estudi de les migracions. Es
reconstruirà la història de les diferents diàspores, els seus llocs d'origen i destinacions, l'evolució de les
polítiques migratòries, les característiques de l'organització social, política i econòmica de les comunitats
migrants, així com els seus desenvolupaments culturals. L'objectiu final de l'assignatura és oferir eines per a la
reflexió crítica sobre les diàspores de l'Àsia Oriental tot apropar-nos a la seva presència entre nosaltres.

Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional en les societats de l'Àsia
oriental.
Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar i gestionar projectes.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional en les societats de l'Àsia
oriental.
Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar i gestionar projectes.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la
sociologia.
Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

- Migració i diàspora xinesa

1. Introducció: migració, diàspores i transnacionalisme. Apunts per a un marc teòric conceptual

2. Migració interna xinesa: la llarga marxa cap als tròpics; colonització de fronteres; procés d'industrialització i
urbanització.

3. La diàspora xinesa: història, distribució, organització social, identitat.

4. Migració interna coreana: guerra civil; procés d'urbanització: el gran Seül

5. La diaspora coreana: història, distribució, organització social, identitat

6. Immigració a Xina i Corea: gestió de la diversitat cultural

- Migració i diàspora japonesa

7. Introducció: etnicitat, transnacionalisme i circulació transcultural. Apunts per a un marc teòric conceptual

8. La diàspora japonesa: modernitat-nació-migració
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8. La diàspora japonesa: modernitat-nació-migració

9. L'experiència  al món: la presència a Amèrica Llatinanikkei

10. L'experiència  al Japó: entre la invisibilitat i la diferèncianikkei

11. La globalització de la cultura japonesa: expansionisme i internacionalització

12. Estudi de cas: la diàspora japonesa als EE.UU.

Metodologia

L'assignatura compta amb classes teòriques i pràctiques. Com la docència és compartida, els professors
informaran convenientment de les característiques de l'avaluació. Les classes seguiran l'estructura d'un
proseminar en el qual els temes tractats en les sessions teòriques es debatran en les sessions pràctiques.
Aquest debat es pot acompanyar, així mateix, de l'exposició d'articles a classe, presentacions dels alumnes,
realització d'entrades al blog de l'assignatura, visionat i debat de documentals, etc. Es valorarà la discussió
dels textos de la bibliografia i dels materials utilitzats en les classes. L'ús del campus virtual de l'assignatura és
imprescindible atès que reuneix els materials per a poder seguir el curs i superar l'assignatura, així com tot
tipus d'informacions necessàries per al seu desenvolupament.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i anàlisi de textos 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18

Tipus: Supervisades

Presentacions orals 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Treball escrit i estudi de continguts 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Treball escrit i estudi de continguts 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18

Avaluació

Abans d'iniciar-se el curs i a través del campus virtual, els professors encarregats de la docència de
l'assignatura informaran de manera concreta i detallada de les activitats formatives (tant per alumnes que
segueixen la docència presencial com per aquells que estan d'intercanvi a universitats asiàtiques i la
segueixen a distància) amb les quals s'avaluaran els continguts que es treballin a les seves sessions de
docència. En qualsevol cas, les activitats formatives poden consistir en treballs escrits sobre els continguts;
presentacions a l'aula, treballs col·lectius o individuals de participació a espais com el blog de l'assignatura,
etc. En tots ells es valorarà l'elaboració teòrica de l'argumentació, la capacitat d'anàlisi que demostri,
l'articulació d'un discurs propi sòlidament estructurat i fonamentat en la reflexió crítica, i l'ús rigorós de fonts
bibliogràfiques. Es penalitzarà la manca d'estructuració i coherència discursiva. El plagi implica molt series
conseqüències.

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables. 
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Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents: 

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9. 

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi. 

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por
còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a
company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne
les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i,
per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos
alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació oral i entrada a un blog 30% 15 0,6 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Treball escrit i estudi de continguts 35% 17,5 0,7 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Treball escrit i estudi de continguts 35% 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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