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Presentació del degà
La voluntat de l'equip de govern d'aquesta facultat és que la present guia constitueixi un ele-
ment útil d'informació per a tots els estudiants, tot i que som conscients que haurà de ser
complementada amb una comunicació fluida.

El procés de revisió dels plans d'estudi de la Facultat ha conclòs, però ens ha semblat opor-
tú ajornar-ne la posada en marxa fins al curs 1998-1999, amb l'objectiu de madurar i con-
sensuar les mesures concretes que permetin assolir els objectius proposats. Addicionalment,
el curs vinent s'extingeix l'antic pla d'estudis de 1986, amb la qual cosa també s'ha volgut
evitar la coexistència de tres plans d'estudis diferents.

L'inici del curs serà precedit per l'organització d'una jornada de reflexió de la docència im-
partida a la Facultat, amb l'objectiu d'adaptar mesures concretes encaminades a millorar
l'activitat docent.

La Facultat fa un esforç –sempre  millorable– per possibilitar la realització de pràctiques
professionals en diverses institucions. Tot i que els resultats són desiguals, constitueixen un
instrument per a la construcció d'un perfil professional dels llicenciats en Ciències Polítiques
i en Sociologia en un entorn sociolaboral cada vegada més competitiu.

La capacitat de la Facultat d'adaptar-se als reptes futurs dependrà de la nostra capacitat de
captar els «senyals» procedents de l'exterior; aquest esforç constitueix el compromís del

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 7
nou equip deganal, conscient també de la necessària col·laboració de tots els estudiants de
la Facultat.

Finalment, vull donar la benvinguda d'una manera especial als estudiants de primer curs;
espero que els anys que passeu amb nosaltres siguin profitosos tant des del punt de vista in-
tel·lectual com de convivència.
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Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB és el primer centre universitari
creat per la Generalitat de Catalunya (agost/1985) i va obrir les portes per primera vegada
el 1986. Els seus objectius són la formació superior i la investigació en l’àmbit de les ciències
polítiques i socials, fent una èmfasi especial en la internacionalització de les seves activitats
i en la interrelació amb els actors externs (administracions públiques, mitjans de comunicació,
empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre) per als quals l’activitat de la Facultat
és rellevant. La Facultat dóna també el seu suport a les activitats de recerca i als estudis de
tercer cicle dels departaments, i als grups de recerca que tenen la seu a les seves instal·lacions.

Des que fou creada, la Facultat ha buscat combinar en la seva oferta docent la resposta a les
demandes socials en aquesta àrea amb una política de rigor i amb voluntat de mantenir uns
estàndards alts de qualitat. La Facultat ha travessat una primera etapa, com un centre de
segon cicle, amb resultats considerats bons, al llarg del període 1986-1991. A partir del curs
1992/93 s’ofereix, en el marc de l’impuls a les noves titulacions de la nostra universitat, uns
nous plans d’estudis adreçats a estudiants de primer cicle. Així, aquesta Facultat esdevé
aleshores un centre d’estudis amb una oferta completa en els seus tres cicles. L’alumnat que
ve de l’ensenyament secundari i que ingressa a la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia es troba al si d’un ambient que combina l’experiència amb una aposta per la
innovació.

Els plans d’estudis vigents inclouen les llicenciatures en Sociologia i en Ciències Polítiques
i de l’Administració. També és prevista una llicenciatura de segon cicle en Investigació i
tècniques de mercat. El repte que representen els nous plans d’estudi s’afegeix a l’esforç
iniciat l’any 1986 i adreçat a consolidar les nostres disciplines en el medi intel·lectual i
acadèmic de Catalunya. Això ha permès disposar, en aquests moments, d’un seguit d’ofertes
que caracteritzen el nostre ensenyament:

– l’establiment d’un programa de pràctiques en diverses institucions (administracions,
centres d’investigació, consultories,...), com a element habitual dels estudis de llicenciatura,
encaminat a facilitar la transició de la universitat a l’exercici professional.

8 La guia de l'estudiant 1997-1998
– la participació en programes d’intercanvi internacional, tant pel que fa a l’alumnat (més
d’un 20% del llicenciat ha cursat estudis a l’estranger per mitjà de programes ERASMUS)
com al professorat (entre 12 i 15 professors estrangers, homes i dones, imparteixen cada
any docència a la Facultat).
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2. Organització del Centre
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Govern de la Facultat
Degà Dr. Joaquim Molins López-Rodó
Vicedegà de Serveis i Finances Dr. Joan Font Fàbregas
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Dr. Antonio Martín Artiles
Vicedegà d’Estudiants Dr. Jeroni Sureda Carrió
Secretari Dr. Francesc Muñoz Pradas

Administració de la Facultat

L’Administració de Centre

Funcions

L’Administrador/a de Centre és el/la responsable de l’administració dels serveis universitaris,
del personal d’administració i serveis i de la gestió del pressupost, de l’àmbit territorial que
li ha estat delegat per la gerència. L’Administrador/a de Centre no podrà tenir encomanades
funcions docents ni de recerca.

L’horari d’atenció al públic és:

De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 i de 15:30 a 16:30, en període hàbil, segons el calendari
acadèmic aprovat per la Junta de Govern.

Àmbit de responsabilitats

L’estructura administrativa bàsica per al desenvolupament de la docència homologada i la
recerca bàsica de l’àmbit és la següent:

Administradora
de Ciències Socials

Gestió (1)
Acadèmica Aula (3)

d’informàtica

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 11
Gestió (3)
Departaments (2)Econòmica

Biblioteca (3)
Consergeria (1)
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1)Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia; Facultat de Dret i Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

2) Departament de Ciència Política i Dret Públic; Departament de Sociologia; Departament
de Dret Privat; Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques; Departament
d’Economia i Història Econòmica; Departament d’Economia Aplicada i Departament
d’Economia de l’Empresa.

3) Serveis Comuns a tot l’àmbit..

Personal i mitjans de comunicació

Roser Juan i Ahicart: Administradora de Centre
M. Carmen Mesas Gil: Secretària

12 La guia de l'estudiant 1997-1998
Adreça: Edifici B, porta B0-123
Telèfon: 581.20.63
Fax: 581.20.02
Adreça E-mail: ad.c.socials@uab.es
FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA
Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Barcelona)
Telèfons: 581 12 21 / 581 17 65

Tèlex: 52040 EDUCI E
Fax: 581 24 37
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3. Professorat
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Professorat previst per al curs1997-1998

Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Àrea de Ciència Política i de l’Administració
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Sra. M. José AGUAR MARTÍNEZ Ajudant
Sr. Moisès AMORÓS PERICH Associat 5812411 B3-079
Sr. Jordi ARGELAGUET ARGEMÍ Ajudant
Dr. Xavier BALLART HERNÁNDEZ Titular
Dra. Montserrat BARAS GÓMEZ Titular 5812436 B3-149
Dr. Agustí BOSCH GARDELLA Titular 5812436 B3-171 idpo3@cc.uab.es
Dr. Joan BOTELLA CORRAL Catedràtic 5812435 B3-151 icpob@cc.uab.es
Dr. Joaquim BRUGUÉ TORRUELLA Titular 5812474 B3-031
Sr. Ana Sofia CARDENAL FERRAN Associat
Sr. A. CASADEMUNT MONFORT Ajudant 5812431 B3-161
Dr. Gabriel COLOMÉ GARCÍA Titular 5812425 B3-173
Sr. Joaquim COROMINAS FERRAN Associat
Sra. Núria FONT BORRÀS Associat
Dr. Joan FONT FÀBREGAS Titular 5812474 B3-031 icpo3@cc.uab.es
Dr. Ricard GOMÀ CARMONA Titular 5812474 B1-031
Sr. Eduardo GONZALO NAVARRO Associat 5812411 B3-079
Dr. Joaquim MOLINS LÓPEZ-RODÓ Titular 5811579 B3-169
Dr. Francesc MORATA TIERRA Titular 5812430 B3-163
Sr. Albert PADRÓ-SOLANET GRAU Ajudant 5812426 B3-165
Dr. Josep M. RODES GRACIA Titular 5812407 B3-063
Dr. Josep M. SANAHUJA BONFILL Titular 5812428 B3-167
Dr. Joan SUBIRATS HUMET Catedràtic 5812064 B3-175
Dr. Josep M.VALLÈS CASADEVALL Catedràtic 5812434 B3-153

Àrea de Dret Constitucional
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Sr. Josep ALGARRADA MENGUAL Associat 5812246 B2-156 (Dret)
Dr. Enric FOSSAS ESPADALER Titular 5812234 B2-168
Sra. Marta FERNÁNDEZ DE FRUTOS Associada 5812238 B2-162 (Dret)
Sra. M.J. RODRÍGUEZ SANTAMARIA Associat
Sr. Pere SOL ORDIS Associat 5812246 B2-156
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Departament de Sociologia
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. José ADELANTADO GIMENO Titular 5813100 B3-143 (bis)
Dra. Judith ASTELARRA BONOMI Titular 5812420 B3-185
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Departament de Sociologia (continuació)
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dra. Mª Pia BARENYS PEREZ Titular 5812443 B3-137
Sr. Amand BLANES LLORENS Associat 5811622 B3-065
Sr. Xavier BONAL SARRO Titular 5813100 B3-143A 
Sr. Vicent BORRÀS CATALÀ Ajudant 5812432 B3-157
Dr. Juli BUSQUETS BRAGULAT Catedràtic 5812421 B3-183
Xavier CABALLERO BASTARDES Associat 5811383 B3-189
Dr. Salvador CARDÚS ROS Titular 5812272 B3-195
Sra. Pilar CARRASQUER OTO Ajudant 5812432 B3-157
Sr. Josep Lluís ESPLUGA TRENC Associat 5811383 b3-189
Sr. Antoni ESTRADÉ SALTÓ Ajudant
Dr. Joan ESTRUCH GIBERT Catedràtic 5812417 B3-197
Dr. Tomás GARCÍA GONZÁLEZ Titular 5811529 B3-137
Dra. M. Jesús IZQUIERDO BENITO Titular 5811729 B3-143
Dr. Louis LEMKOW ZETTERLING Titular 5811383 B3-189
Dra. Ángeles LIZÓN RAMON Titular 5812419 B3-187
Sr. Andreu LOPE PEÑA Titular EU 5812444 B3.135
Dr. Pedro LÓPEZ ROLDÁN Ajudant 5811676 B3-159
Dr. Carlos LOZARES CODINA Titular 5811676 B3-159
Sr. Antonio MARTÍN ARTILES Titular 5812444 B3-135
Dr. Josep M. MASJUAN CODINA Catedràtic 5812446 B3-131
Sr. Francesc MIGUEL QUESADA Ajudant 5812445 B3-133
Dr. Fausto MIGUELEZ LOBO Catedràtic 5812422 B3-181
Sr. Enrico MORA MALO Associat 5812447 B3-129
Sr. J. Antonio NOGUERA FERRER Ajudant 5812508 B3-075
Sr. Francesc NÚÑEZ MOSTEO Associat 5812445 B3-133
Sr. Julio PÉREZ DÍAZ Associat 5813100 B3-143A
Sr. Xavier POSADA ARRIBAS Associat 5812445 B3-133
Sr. Óscar REBOLLO IZQUIERDO Titular EU 5812446 B3-131
Dra. Carlota SOLÉ PUIG Catedràtica 5812418 B3-193
Dra. Marina SUBIRATS MARTORI Catedràtica 5812404 B3-057
Dra. Teresa TORNS MARTÍN Titular 5812423 B3-179
Dra. Montserrat TRESSERRA PIJOAN Titular 5812441 B3-139
Sra. Helena TROIANO GOMÀ Ajudant 5812589 B3-139
Sr. Josep VERDAGUER LOZANO Ajudant 5812447 B3-129
Sr. Lluís Miguel ZALDÍVAR SANCHO Associat 5812443 B3-137
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Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dra. Esther BARBE IZUEL Titular 5811531 B3-051
Sra. Laura FELIU MARTÍNEZ Titular EU 5812402 B3-053
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Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques (continuació)
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. Rafael GRASA HERNÁNDEZ Titular 5812472 B3-055
Sra. Claudia JIMÉNEZ CORTÉS Ajudant
Sr. Jaume MUNICH GASA Titular EU 5811314 B2-128 (Dret)
Sra. Montserrat PI LLORENS Titular EU 5811314 B2-130 (Dret)
Sr. Raül ROMEVA RUEDA Associat
Sra. Nora SAINZ GSELL Ajudant 5812424 B3-115
Sra. Mònica SALOMON GONZÁLEZ Ajud. EU 5812402 B3-053
Sr. Javier SÁNCHEZ CANO Ajud. EU 5812424 B3-115
Sr. F. SERRA MASSANSALVADOR Associat
Sra. Esther ZAPATER DUQUE Titular EU 5811314 B2-132

Àrea de Dret Administratiu
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Sr. Rafael AUDIVERT ARAU Associat
Sr. Joan AMENÓS ÁLAMO Ajud. EU 5811160 B2-115

Departament d’Economia Aplicada
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. Ferran BRUNET CID Titular 5811478 B3-084
Dra. Isabel BUSOM PIQUER Titular 5812206 B3-086
Dr. Joan CALS GÜELL Catedràtic 5811178 B3-042
Sr. Josep M. FLETA ANEL Associat 5812293 B3-044
Dr. Emili GASCH GRAU Titular 5811628 B3-036
Sr. Francesc X. LÓPEZ ANDRÉS Associat 5811153 B3-045
Sra. Magda MERCADER PRATS Associada 5812290 B3-058 mmercader@

volcano.uab.es
Dr. Josep OLIVER ALONSO Catedràtic 5811262 B3-064
Dr. Arcadi OLIVERES BOADELLA Titular 5812293 B3-044
Dr. Joan PASQUAL ROCABERT Titular 5811787 B3-068 jpasqual@

volcano.uab.es

Departament Economia i d’Història Econòmica
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dra. Roser NICOLAU NOS Titular 5811815 B3-107E

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 17
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Departament Geografia
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. Francesc MUÑOZ PRADAS Titular 5811622 B3-065
Dra. Montserrat SOLSONA PAIRO Titular 5811622 B3-065 msolsona@

cedserver.uab.es
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Departament d’Història Moderna i Contemporània
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Sr. Martí MARÍN CORBERA Associat 5811726 B3-069
Dr. Antonio MOLINER PRADA Titular 5811726 B3-069
Dra. Carme MOLINERO RUIZ Catedràtic 5811726 B3-069
Sr. Francisco MORENTE VALERO Associat
Dr. Pere YSAS SOLANES Titular 5812318 B9-209

Departament d’Antropologia Social i de Prehistòria
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dra. Montserrat CLUA FAINÉ Associada 5811143 B9-139
Dra. Verena STOLCKE Titular 5811142 B9-133
Sra. Montserrat VENTURA OLLER Associat

Departament de Matemàtiques (Secció d’Estadística)
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dra. Mercé FARRÉ CERVELLÓ Titular
Dra. Maria JOLIS GIMÉNEZ Titular 5811957 B3-067
Dra. Carmen SAFONT EDO Titular 5811957 B3-067
Dr. Antoni SINTES BLANC Titular

Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. Lupicinio ÍÑIGUEZ RUEDA Titular 5812353 B3-137

18 La guia de l'estudiant 1997-1998
Departament de Traducció i d’Interpretació
Nom i cognoms Categor. Tel. Despatx Adr. electr.
Dr. Jeroni SUREDA CARRIO Titular 5812547 B3-071
Sra. Lovell Margaret WEST Associat 5812547 B3-071
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4. Estudis
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4A. Pla d’estudis de 1992

El curs 1992/93 es posaren en funcionament, amb les assignatures de primer curs, dues
noves llicenciatures: Ciències Polítiques i de l’Administració, i Sociologia. Aquestes
titulacions poden cursar-se en quatre anys, en dos cicles de dos anys cadascun.

Característiques de les noves titulacions
– Una càrrega lectiva total per a l’alumnat de 320 crèdits dividits -segons l’esquema general

de la UAB- en quadrimestres.

– L’organització en crèdits (1 crèdit equival a 10 hores), que fa que els “cursos” siguin un
concepte orientatiu.

– Un primer any amb assignatures comunes per a ambdues titulacions.

– Una formació completa a l’alumnat titulat en la llicenciatura respectiva, que combina un
enfocament generalista, una orientació específica (itineraris d’especialització del segon
cicle) i una atenció particular als aspectes pràctics.

– La formació pràctica es fa mitjançant estades a entitats o administracions concertades
amb la Facultat o bé a universitats estrangeres, preferentment durant el segon quadrimestre
del quart curs. Les estades tenen valor lectiu (12 crèdits) i seran supervisades per un tutor
o una tutora.

– Es té cura de la formació de l’estudiant en certes habilitats bàsiques mitjançant assignatures
de primer cicle sobre iniciació a la recerca (ús de fonts, documentació, informàtica, etc.)
o ús instrumental de l’anglès.

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 21
– Sistema d’avaluació que valora el treball individual de l’alumnat fora de l’aula: totes les
assignatures tenen hores pràctiques, algunes lectives i altres per a assegurar la progressió
i l’assimilació de les classes teòriques.

– Hi ha QUATRE itineraris per titulació, a saber: UN DE GENERAL més TRES
D’ESPECIALITZACIÓ, a saber.
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Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració
General
Anàlisi política
Administració i polítiques públiques
Relacions internacionals

Llicenciatura de Sociologia

General
Treball i organitzacions
Polítiques socials
Educació i cultura

Organització de la càrrega lectiva
Durant el primer cicle (un mínim de dos anys i de quatre quadrimestres), l’alumnat cursa
en totes dues titulacions 21 assignatures troncals o obligatòries d’universitat per un valor
de 176 crèdits (19 assignatures de 8 crèdits, 1 de 10, i 1 -anual- de 14).

22 La guia de l'estudiant 1997-1998
En el segon cicle cal cursar 144 crèdits, distribuïts així: 72 crèdits troncals o obligatoris +
24 d’itinerari + 36 de lliure opció + 12 de pràctiques. La distribució exacta és la següent: 9
assignatures troncals o obligatòries (8 crèdits cadascuna) + 4 assignatures optatives (6 crèdits
cadascuna) + x assignatures de lliure elecció de les ofertades per la UAB fins a totalitzar 36
crèdits, la qual cosa inclou totes aquelles que ofereix la Facultat i que no han estat escollides
com a optatives + 12 crèdits de pràctiques o d’estada en universitats estrangeres.
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Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
Matèries optatives 

PRIMER CICLE: 176 crèdits (cada assignatura té 6 crèdits)
(totes les assignatures a 8 crèdits) A triar-ne 24 crèdits, d’un mateix itinerari

o d’itineraris diferents
Primer curs

ANÀLISI POLÍTICA
Primer semestre Segon semestre
20802 Institucions Polítiques 20800 Ciència Política 20842 Participació Política
20808 Economia Política I 20809 Economia Política II 20843 Partits
20810 Història Contemporània I 20811 Història Contemporània II 20844 Grups d'interès
20815 Sociologia General I 20817 Estuctura Social I (gral.) 20845 Comunicació i Opinió pública
20821 Iniciació a la Recerca 20834 Estadística 20846 Pensament Polític

20822 Política Espanyola I 20847 Moviments Polítics i Socials
20849 Teoria Política II
20850 Models Formals

Segon curs 20864 Problemes actuals d'Anàlisi Política
21112 Política Comparada II

Primer Semestre Segon Semestre
20804 Teoria Política I 20819 Tècniques d'Investigació ADMINISTRACIÓ
20818 Estruc. Social II (Esp.-Cat.) 20806 Ciència de l'Administració i POLÍTIQUES PÚBLIQUES
20812 Introducció al Dret 20838 Política Comparada I 20825 Anàlisi de les Polítiques Públiques II
20813 Relacions Internacionals 20840 Política Econòmica I 20852 Prob.Act. de l'Administració Pública
20836 Demografia (10 crèdits) 20853 Teoria de les Organitzacions

20855 Relacions Intergovernamentals
20841    Anglès (14 crèdits - anual) 20856 Govern Local

20858 Avaluació de la Gestió Pública
20859 Dret Públic de Catalunya

SEGON CICLE: 144 crèdits 20860 Política Econòmica II
*Troncals i obligatòries: 72 crèdits (cada assig. 8 crèdits) 20861 Finances Públiques
*Optatives itinerari: 24 crèdits (cada assig. 6 crèdits) 20863 Gestió Pública
*Lliure elecció 36 crèdits
*Pràctiques o estada estranger - oblitatori- 12 crèdits RELACIONS INTERNACIONALS

Tercer curs 20857 Teoria de le Relacions Internacionals
20867 Organitzacions Internacionals

Primer Semestre Segon Semestre 20869 Anàlisi de les Polítiques Exteriors
20823 Política Espanyola II 20828 Dret Administratiu 20870 Política Exterior Espanyola
20824 Anàlisi Polítiq.Públiques I 20830 Hisenda Pública 20871 Institucions Comunitàries
20826 Comportament Polític 20833 Economia Mundial 20872 Polítiques Comunitàries
20827 Dret Constitucional 20873 Dret Internacional Públic
20832 Economia Espanyola 20874 Comerç Internacional
20865 Pol. Internacional Europea 20875 Anàlisi de Conflictes

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 23
20877 Prob.Act.de les Relac. Internacionals

Quart curs De Lliure Elecció (36 crèdits)
* 24 crèdits optatius
* 36 crèdits de lliure elecció Triar-ne entre tota l'oferta en vigor en els
* Pràctiques Professionals o estada Universitat Estrangera (obligatoria) estudis de la UAB o activitats afins
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Llicenciatura en Sociologia
PRIMER CICLE: 176 crèd. Matèries optatives
(totes les assignatures a 8 crèdits) (cada assig. té 6 crèdits)

A triar-ne 24 crèdits, d'un mateix itinerari
Primer curs o d'itineraris diferents

Primer Semestre Segon Semestre
20802 Institucions Polítiques 20800 Ciència Política
20808 Economia Política I 20809 Economia Política II TREBALL I ORGANITZACIONS
20810 Història contemporània I 20811 Història Contemporània II
20815 Sociologia General I 20817 Estuctura Social I (g.ral) 21067 Sociologia del Treball
20821 Iniciació a la Recerca 20834 Estadística 21077 Sociologia de les Organitzacions

20822 Política Espanyola I 21078 Organització i Relacions Laborals
21080 Sociologia de l'Empresa
21081 Treball Domèstic i Vida Quotidiana

Segon curs 21082 Educació i Ocupació
21083 Dret del Treball

Primer Semestre Segon Semestre 21084 Economia Laboral
21050 Tècniques d'Investigació I 21051 Tècniques d'Investigació II 21573 Prob.Act. de les RR. Labor. i les Org.
21053 Teoria Sociològica I 21054 Teoria Sociològica II
20816 Sociologia General II 21055 Introduc.a l' Antropologia POLÍTIQUES SOCIALS
20818 Estruc. Social II (Esp.-Cat.) 21073 Metodol. de les Cc.Socials
20836 Demografia (10 crèdits) 21069 Política Social

21085 Grups i Demandes Socials
20841   Anglès (14 crèdits - anual) 21087 Economia de les Polítiques Socials

21089 Sociologia de la Família
21091 Sociologia de la Salut

SEGON CICLE: 144 crèdits 21108 Anàlisi i Avaluació de Polítiq. Socials
* Troncals i obligatòries: 72 crèdits (cada assig. 8 crèdits) 22799 Problemes Actuals Polítiques Socials
* Optatives itinerari: 24 crèdits (cada assig. 6 crèdits)
* Lliure elecció 36 crèdits EDUCACIO I CULTURA
* Pràctiques o estada estranger - oblitatori- 12 crèdits

21072 Sociologia de la Cultura
Tercer curs 21093 Sociologia de l'Educació

21095 Política i Sistemes Educatius
Primer Semestre Segon Semestre 21097 Sociologia de la Comunicació
21052 Tècniques d'Investigació III 21061 Tècniq. d'Investigació IV 21098 Sociolongüística
21056 Antropologia Social 21057 Estructura i Canvi Social 21100 Sociologia Identitats Nacionals
21059 Psicologia Social 21065 Població, Territori i Medi 21101 Sociologia del Coneixement
21063 Anàlisi Demogràfica 21103 Sociologia de la Religió
21074 Teoria Sociològica III 21104 Anàlisi de les Organitzac. Religioses
21109 Epistemologia 22800 Prob.Act. dels Processos Educatius

24 La guia de l'estudiant 1997-1998
Quart curs De Lliure Elecció (36 crèdits)
* 24 crèdits optatius
* 36 crèdits de lliure elecció Triar-ne entre tota l'oferta en vigor en els
* Pràctiques Professionals o estada Universitat Estrangera (obligatoria) estudis de la UAB o activitats afins



Guia ciencies politiques  23/07/97 21:48  Página 25
Notes

Primer curs

El nombre mínim de crèdits dels quals s’ha de matricular l’alumnat de primer curs (alumnat
de nou ingrés) a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia és de 64. La recomanació
que fa el centre sobre les assignatures que haurien de correspondre a aquests 64 crèdits tant
per la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració com per la llicenciatura en
Sociologia és la següent:

Primer quadrimestre Segon quadrimestre
20815 Sociologia General I 20800 Ciència Política
20802 Institucions Polítiques 20817 Estructura Social I (General)
20821 Iniciació a la Recerca 20834 Estadística
20808 Economia Política I
20810 Història Contemporània I

Optatives i itineraris

El pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració, així com el de Sociologia, ens
diu que l’alumne/a ha de cursar 24 crèdits optatius a escollir-los de la relació anterior.
L’estudiant ha d’escollir QUATRE assignatures, I SIGUIN QUINES SIGUIN AQUESTES,
té dret al seu títol de llicenciat/da (sempre que compleixi tots els altres requisits). Si l’alumne
vol, però, que a l’anvers del seu títol surti algun dels itineraris especificats, les quatre optatives
han de ser obligatòriament de l’itinerari escollit.

Lliure elecció

L’alumne/a tant de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració com de la
llicenciatura en Sociologia HA DE FER OBLIGATÒRIAMENT 36 crèdits de lliure elecció.
Aquests crèdits poden ser escollits lliurement de qualsevol assignatura que s’imparteixi a
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 25
Incompatibilitats

No hi ha incompatibilitats entre les assignatures que cal cursar durant semestres diferents
del mateix any (sense aprovar Història Contemporània I, per exemple, pot cursar-se i aprovar-
se Història Contemporània II). Entre les assignatures que cal cursar en anys acadèmics
diferents hi ha les següents:
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Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració

Cal aprovar Per a cursar
20800 Ciència Política 20804 Teoria Política I
20802 Institucions Polítiques 20806 Ciència de l’Administració
20802 Institucions Polítiques 20838 Política Comparada I
20821 Iniciació a la Recerca 20819 Tècniques d’Investigació
20822 Política Espanyola I 20823 Política Espanyola II
20806 Ciència de l’Administració 20824 Anàlisi de Polítiques Públiques
20806 Ciència de l’Administració 20853 Teoria de les Organitzacions
20812 Introducció al Dret 20827 Dret Constitucional
20812 Introducció al Dret 20828 Dret Administratiu
20812 Introducció al Dret 20859 Dret Públic de Catalunya
20812 Introducció al Dret 20873 Dret Internacional Públic
20804 Teoria Política I 20849 Teoria Política II
20804 Teoria Política I 20850 Models formals
20840 Política Econòmica I 20860 Política Econòmica II
20830 Hisenda Pública 20861 Finances Públiques
20813 Relacions Internacionals 20865 Política Internacional Europea
20813 Relacions Internacionals 20867 Organitzacions Internacionals
20838 Política Comparada I 21112 Política Comparada II

Llicenciatura en Sociologia

Cal aprovar Per a cursar
20821 Iniciació a la Recerca 21051 Tècniques d’Investigació II
21050 Tèc. d’Investigació I + 

21051 Tèc. d’Investigació II 21052 Tècniques d’Investigació III
21051 Tèc. d’Investigació I + 

21051 Tèc. d’Investigació II 21061 Tècniques d’Investigació IV
20815 Sociologia General I 21053 Teoria Sociològica I
20815 Sociologia General I 21054 Teoria Sociològica II
21055 Introd. a l’Antropologia 21056 Antropologia Social
20836 Demografia 21063 Anàlisi Demogràfica
20836 Demografia 21065 Població, Territori i Medi
20817 Estructura Social I + 

20816 Estructura Social II 21067 Sociologia del Treball
20000 Estructura Social I + 

26 La guia de l'estudiant 1997-1998
20816 Estructura Social II 21069 Política Social
20000 Estructura Social I + 

20816 Estructura Social II 21077 Sociologia de les organitzacions
21053 Teoria Sociològica I + 
21054 Teoria Sociològica II 21074 Teoria Sociològica III
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Descripció de les assignatures

Primer cicle

20802 INSTITUCIONS POLÍTIQUES
L’objectiu de l’assignatura és presentar i reflexionar sobre els principals objectes de la realitat
política. Es realitza un repàs històric a l’evolució de l’Estat, com a forma moderna
d’organització del poder polític. Més endavant, s’examinen les connexions entre societat i
política, per mitjà, principalment, dels partits i les eleccions. Finalment, s’aprofundeix en
l’anàlisi dels aparells institucionals de l’Estat: els parlaments, els executius i les
administracions públiques.

20800 CIÈNCIA POLÍTICA
El curs presenta les principals elaboracions conceptuals sobre la política. S’examina la noció
de política com a gestió del conflicte social, per tal de donar pas al debat sobre el poder, la
legitimitat i la democràcia. Seguidament, s’entra en l’anàlisi de l’acció política, tant individual
com col·lectiva, institucional i no institucional. Es tracten els processos de reclutament i
transformació de les elits polítiques. I, finalment, s’analitza l’elaboració de polítiques
públiques. 

20804 TEORIA POLÍTICA I
L’assignatura planteja un recorregut històric pel pensament polític modern. S’inicia amb la
crisi del feudalisme i l’anàlisi de Maquiavel i Hobbes com a grans teoritzadors inicials de
l’Estat modern. Segueix amb un repàs de la Il·lustració anglesa i francesa (Locke, Hume,
Montesquieu, Rousseau) i desemboca en el pensament liberal del XIX: Tocqueville, Bentham,
Stuart Mill. Finalment, s’estudia Marx i la revisió de Bernstein, introduint la qüestió de
marxisme i democràcia.

20806 CIÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ
L’assignatura presenta els grans objectes i enfocaments d’estudi sobre l’administració pública.
Situa l’evolució recent de les administracions en el context dels canvis polítics i econòmics
a escala internacional i repassa els diferents models d’administració existents. Els blocs
centrals del curs es dediquen a l’anàlisi de les estructures administratives de l’Estat espanyol
i al procés d’actuació de l’administració pública (com es prenen les decisions?, com es posen
en pràctica?, com s’avaluen?). Finalment, es repassa l’actual procés de modernització de
les administracions públiques espanyoles.

20822 POLÍTICA ESPANYOLA

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 27
El curs comença considerant les principals dimensions de conflicte que han estructurat la
vida política de l’Espanya contemporània: religió, lluita de classes i qüestió nacional.
Posteriorment, es tracten els antecedents immediats de l’actual sistema polític: la dinàmica
evolutiva de la dictadura, el procés constituent i la transició. Finalment, s’analitzen les
institucions polítiques de l’Espanya constitucional: monarquia, Corts Generals, govern i les
estructures autonòmiques.
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20808 ECONOMIA POLÍTICA I
L’assignatura presenta una doble finalitat. D’una banda, proporcionar la base conceptual
necessària per tal de poder seguir els cursos amb contingut econòmic de la llicenciatura.
D’altra banda, reflexionar sobre un conjunt d’aspectes bàsics de la realitat econòmica actual;
en concret, el funcionament i els límits del mercat, els determinants del consum, la producció
i el creixement, les repercussions econòmiques de les decisions polítiques i la racionalitat
econòmica de la intervenció pública.

20809 ECONOMIA POLÍTICA II
L’assignatura introdueix el debat sobre la mesura de les desigualtats en la distribució de la
renda i la riquesa. Posteriorment, se centra en l’anàlisi de les principals interseccions entre
decisió pública i mercat, pel que fa als grans àmbits de la política econòmica. Així, després
de qüestionar la inevitabilitat dels cicles econòmics, s’aprofundeix en les polítiques fiscals
i monetàries. El curs acaba tractant les qüestions de l’atur i de la globalització de l’economia. 

20810 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I
L’assignatura s’estructura en quatre grans blocs temàtics. El primer se centra en el debat
historiogràfic sobre la Revolució Francesa. El segon analitza la Restauració a Europa, les
revolucions del 1820 i 1830 i introdueix la discussió sobre la revolució burgesa a Espanya.
El tercer bloc tracta els diferents models europeus d’industrialització i els orígens del
moviment obrer. Finalment, s’estudien les revolucions del 1848 i les unificacions d’Itàlia i
Alemanya.

20811 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA II
El curs s’organitza en quatre grans apartats. En primer lloc es tracta l’expansió capitalista
i colonial europea (1870-1914) per acabar debatent les causes de la I Guerra Mundial. El
segon bloc analitza la revolució russa i el naixement del món soviètic. Seguidament, s’estudia
el període d’entreguerres, amb especial referència a l’Espanya republicana, i es desemboca
en la II Guerra Mundial. Finalment, es considera la guerra freda, l’evolució dels blocs i la
descolonització política del tercer món.

20812 INTRODUCCIÓ AL DRET
El curs té com a finalitat l’anàlisi de les principals fonts del dret en l’ordenament jurídic
espanyol. S’estudia la Constitució com a norma jurídica i el control de constitucionalitat
exercit pel tribunal constitucional. Seguidament s’aprofundeix en l’estudi dels diferents
tipus de lleis, de les altres normes estatals amb rang de llei i dels reglaments. La introducció
de la variable territorial dóna pas a considerar el dret autonòmic, els tractats internacionals
i el dret comunitari europeu.

20813 RELACIONS INTERNACIONALS

28 La guia de l'estudiant 1997-1998
L’assignatura presenta un doble objectiu: familiaritzar els estudiants amb l’instrumental
d’anàlisi de les relacions internacionals i proporcionar-los informació sobre esdeveniments
clau de l’escenari global. El programa es divideix en tres grans blocs: en el primer es repassen
les diverses orientacions teòriques; en el segon es revisen els actors, l’estructura i la dinàmica
del sistema internacional; finalment, s’analitza la societat internacional global de la guerra
i la postguerra freda.
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20815 SOCIOLOGIA GENERAL I
Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana, i també dels
seus processos i estructures.
La institucionalització. La societat com a realitat objectiva. Tipificacions i rutines. El procés
de diferenciació social. L’estructura social. El conflicte.
Legitimació. Manteniment i transmissió de les institucions socials. Cultura i ideologia.
El procés de socialització. La societat com a realitat subjectiva. Socialització primària i
secundària.

20817 ESTRUCTURA SOCIAL I (General)
Components bàsics de les societats avançades: distribució de la riquesa, classes socials,
poder i mobilitat social.
El naixement de les societats industrials. Anàlisi sistemàtica de les societats industrials.
“Desigualtat” i “classe social. “Classes” i “estratificació”. Polaritzacions de classe. Les
noves classes mitjanes. Conflicte i canvi social. Institucions i ideologia.

20819 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ
L’objectiu del curs és aconseguir una comprensió aprofundida de les principals tècniques
de recol·lecció i d’anàlisi de dades que els estudiants trobaran en les principals publicacions
d’anàlisi politicològica. Per assolir aquesta comprensió, l’assignatura pretén: (a) centrar-se
en unes poques tècniques quantitatives sense pretendre donar una panoràmica completa de
totes les existents; (b) defugir l’èmfasi en qüestions massa instrumentals i matemàtiques, i
centrar-se en qüestions d’interpretació.

20821 INICIACIÓ A LA RECERCA
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic, de familiarització amb les tècniques
bàsiques del treball intel·lectual aplicat a les ciències socials. Els objectius perseguits són:
(a) conèixer les principals fonts d’informació i documentació a emprar; (b) entrar en contacte
amb les rutines bàsiques i hàbits preparatoris per a la recerca en ciències socials; i (c) adquirir
les habilitats instrumentals que permetin aprendre a: (1) organitzar el material rellevant per
a una recerca; (2) construir l’objecte d’anàlisi i construir hipòtesis; (3) presentar el material
i les dades de forma adient.

20818 ESTRUCTURA SOCIAL II (d’Espanya i Catalunya)
Descripció dels trets fonamentals de l’estructura social espanyola.

20834 ESTADÍSTICA

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 29
L’assignatura pretén iniciar la capacitació dels estudiants en la comprensió de la realitat
social quan aquesta es presenta quantificada. L’estudiant aprendrà a resumir dades i a
extreure’n informació rellevant; a buscar i avaluar els models i les pautes que segueixen les
dades; a fer càlculs estadístics per mitjà de l’ordinador, etc. L’estadística serà una eina
auxiliar del mètode investigador. Les classes seran eminentment pràctiques i s’acompanyaran
amb la utilització dels paquets de programes estadístics.
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20836 DEMOGRAFIA
El curs pretén posar en contacte els estudiants amb les categories, tècniques i elements bàsics
de l’anàlisi poblacional (fonts de dades, referències temporals, magnituds...). Amb aquesta
finalitat, es presenten els camps d’estudi de la demografia i els principals problemes actuals
de la població. Posteriorment, l’assignatura se centra en l’anàlisi del creixement demogràfic
natural i migratori, dels factors i dinàmica evolutiva de la mortalitat i, finalment, dels
principals determinants de la fecunditat.

20838 POLÍTICA COMPARADA I
El curs s’estructura entorn de quatre sistemes polítics (França, Itàlia, Alemanya i Regne
Unit). En un primer apartat es descriu el marc general de la política europea al llarg del segle
XX: des de les guerres mundials fins a la “caiguda del mur”, passant pel paper europeu en
els processos descolonitzadors. Seguidament, cada país s’estudia en profunditat, utilitzant
un esquema d’anàlisi compartit que inclou: elements històrics, context geopolític, institucions
i governs territorials. S’acaba amb un repàs comparatiu de les posicions d’aquests països
en el procés de construcció europea.

20840 POLÍTICA ECONÒMICA I
L’assignatura pretén presentar els camps d’acció i les línies d’orientació en la intervenció
dels poders públics en l’economia. Amb aquesta finalitat, s’estudia el rol del sector públic
com a agent econòmic (pressupost, despesa, empresa pública...) i s’analitzen les principals
polítiques específiques (tipus de canvi, laboral i de rendes, seguretat social, micro-
econòmiques, etc.). Finalment, es posa èmfasi en el procés d’integració econòmica
comunitària per mitjà de les polítiques monetàries, industrial-tecnològiques i redistributives
(social i regional).

20841 ANGLÈS
Garantir el coneixement passiu de la llengua anglesa per part de l’alumnat i aplicar-lo a les
ciències socials al final del primer cicle.

21050 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ I
L’objectiu central de l’assignatura anirà orientat a fer possible que l’alumnat sigui capaç de
construir un objecte d’estudi i/o formular un tema a investigar, de preparar-ne el corresponent
disseny d’investigació i a conèixer les tècniques de producció de dades més adients.

20816 SOCIOLOGIA GENERAL II
Orientacions analítiques principals en l’estudi de la realitat social. Marx i Engels: el marxisme.
Freud: la psicoanàlisi. Revisió dels conceptes sociològics.

30 La guia de l'estudiant 1997-1998
21051 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ II
Introducció a l’anàlisi de dades bivariades i trivariades, com també a les tècniques d’anàlisi
de contingut.

21053 TEORIA SOCIOLÒGICA I
Teoria sociològica i les escoles principals. Els clàssics: Marx, Durkheim, Weber i Freud.



Guia ciencies politiques  23/07/97 21:48  Página 31
21054 TEORIA SOCIOLÒGICA II
Teoria sociològica. Sociologia europea fins a la Segona Guerra Mundial: Tönnies, Simmel,
Pareto. Estructuralisme i neofuncionalisme. Teories de la interacció. Teories del conflicte
i de la cooperació. Teories de síntesi.

21055 INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA
Formes d’organització, comportament i creences diferents. Diversitat de la cultura humana;
etnocentrisme. Recorregut històric de l’antropologia al llarg de la història. L’estudi
antropològic de les societats complexes i les noves perspectives d’estudi.

21073 METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura s’orienta vers la clarificació de les exigències bàsiques
de la metodologia científica i les qüestions centrals que aquestes exigències plantegen a
l’hora de ser aplicades a l’anàlisi de la realitat social.

Segon cicle

20823 POLÍTICA ESPANYOLA II
El curs aprofundeix en el coneixement de la realitat política espanyola per mitjà de tres vies.
D’entrada, s’analitza la connexió entre societat i política a través de l’evolució recent de les
principals variables políticoculturals dels espanyols i de l’evolució dels principals clivatges
(esquerra-dreta, religiositat i nacionalismes). Seguidament, s’aborden en profunditat els
temes de la participació políticoelectoral i de la conformació del sistema de partits. Finalment,
se seleccionen tres grans temes de la política espanyola: l’estabilitat democràtica, les
autonomies i la convergència amb Europa.

20824 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES I
L’assignatura distingeix dos nivells d’estudi. En el nivell macro, es presenten els grans
canvis que les democràcies capitalistes avançades han sofert en els seus sistemes de polítiques
i els seus aparells de gestió al llarg de les fases de construcció, crisi i reestructuració de
l’Estat del benestar. En el nivell micro, es pretén posar a l’abast dels estudiants l’instrumental
per a l’anàlisi empírica de polítiques públiques. Aquí es destaca la importància de la definició
política de problemes, dels entramats d’actors, dels models decisionals, de la gestió pluralista
i de l’avaluació de polítiques.

20830 HISENDA PÚBLICA
L’assignatura s’estructura en cinc apartats. Els dos primers configuren un bloc de caràcter
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més genèric i teòric: s’analitzen els grans enfocaments sobre el sector públic de l’economia,
els mecanismes d’assignació de recursos i els criteris de decisió neoparetians i neoutilitaristes.
Els tres apartats restants tenen una orientació més específica i aplicada. S’hi tracten les
funcions de la hisenda pública, les tècniques pressupostàries i l’evolució i finançament de
la despesa pública. Finalment, es presenten els aspectes bàsics del disseny i l’avaluació de
projectes.
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20827 DRET CONSTITUCIONAL
L’objectiu del curs és triple: considerar els fonaments teòrics i l’evolució històrica del
constitucionalisme; aprofundir en els aspectes més rellevants del concepte de constitució,
en la seva estructura, reforma i garanties; i, finalment, tractar en profunditat els principis
constitucionals bàsics. Tot això es porta a terme tenint com a referència principal permanent
la Constitució espanyola de 1978. Així, doncs, s’estudiaran la seva estructura i vies de
reforma i com s’hi plasmen els principis de l’Estat de dret, l’Estat democràtic i l’Estat social.
Finalment, es tractarà el model d’organització territorial.

20826 COMPORTAMENT POLÍTIC
Després de repassar les bases subjectives del comportament polític (per què no interessa la
política?, com es forma l’opinió pública?, quin paper té la socialització?...), el curs s’endinsa
en els seus dos objectius fonamentals. D’una banda, plantejar els grans eixos de debat al voltant
de la participació política en sentit ampli: com hi participen els ciutadans i per què determinats
grups ho fan més que d’altres?, hi ha crisi de participació?, quan i per què s’utilitzen formes
violentes?... I, d’altra banda, aprofundir en l’estudi del comportament electoral, per mitjà de
l’anàlisi del conjunt de factors que expliquen la decisió de vot de les persones.

20828 DRET ADMINISTRATIU
El curs vol introduir un conjunt de vocabulari, nocions i reflexions entorn de la regulació
jurídica de les administracions públiques, amb un objectiu d’utilitat per a la futura vida
professional d’un politicòleg/oga. Així, doncs, es treballarà sobre jurisprudència i altres
fonts d’experiències pràctiques, defugint una sobrecàrrega de teoria jurídica. El programa
del curs no funciona com a un tot tancat, sinó com a una proposta de temes en la línia de la
utilitat abans esmentada. Cal destacar, més en concret, l’estudi de l’estructura administrativa,
el control de les administracions i l’anàlisi de l’expropiació forçosa, els béns i els serveis
públics.

20832 ECONOMIA D’ESPANYA
El curs intenta oferir una visió integrada de l’economia espanyola, combinant cinc angles
d’estudi: (1) les etapes del desenvolupament econòmic espanyol post-1960; (2) els rols, les
dimensions i l’estructura del sector públic en l’economia; (3) l’anàlisi dels recursos humans,
posant un especial èmfasi en la dinàmica i estructura sectorial de la població activa i en el
funcionament del mercat de treball; (4) l’estructura productiva, repassant els sectors agrícola,
industrial i de serveis; i (5) el sector exterior, repassant dinàmiques d’importació/exportació,
i inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a fora.

20833 ECONOMIA MUNDIAL
El curs presenta les principals dimensions de l’economia internacional subratllant conceptes
clau: interdependència, integració, subdesenvolupament, seguretat i desarmament. Es comença
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tractant els grans elements configuradors de la interdependència: migracions, fluxos financers
i tecnològics, transnacionalització d’empreses. Seguidament, s’aborda la integració econòmica
des del comerç internacional (GATT, OMC) i des de l’experiència de la Unió Europea. El
subdesenvolupament es tracta des de la descolonització política i les relacions desiguals.
Finalment, es planteja el tema de les despeses militars i de la indústria i el comerç d’armaments
a escala mundial.
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20865 POLÍTICA INTERNACIONAL EUROPEA
L’assignatura tracta un ventall de problemes d’enorme actualitat en l’escenari polític europeu.
D’una banda, s’analitzen els punts bàsics de la Unió Europea com a actor internacional: la
política exterior, la cooperació i la diplomàcia europea. D’altra banda, s’estudien les
organitzacions de seguretat (principalment l’Aliança Atlàntica i la CSCE). El problema
alemany mereix una consideració específica: s’avalua la centralitat alemanya en l’ordre
europeu, la divisió RFA/RDA i la unificació. Finalment, es presenten els principals conflictes
de la postguerra freda a Europa: les desintegracions de l’URSS i Iugoslàvia.

20825 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES II
L’assignatura té l’objectiu de desenvolupar una visió diferent de la política espanyola; la
que resulta d’una anàlisi de l’estil d’elaboració i del contingut de les principals polítiques
públiques. En un primer apartat es reflexiona sobre l’evolució de les polítiques de l’Estat
del benestar des del franquisme tardà fins a l’actual govern del PP, passant per un estudi a
fons dels dotze anys de govern del PSOE. El segon gran bloc analitza la gestió del conflicte
nacional a Espanya des de les polítiques públiques: polítiques lingüístiques i finançament
autonòmic. El tercer se centra en l’estudi dels actors i de les dinàmiques de conflicte i
negociació. Finalment, s’avaluen els rendiments de la modernització de l’administració
pública.

22905 PRÀCTICUM DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ
Estada pràctica en una organització, institució o empresa amb què la Facultat mantingui un
conveni de col·laboració, o bé amb una universitat estrangera, sota la supervisió d’un tutor
o tutora.

20842 PARTICIPACIÓ POLÍTICA
L’objectiu de l’assignatura és aprofundir en les lògiques i el ventall de formes de participació
política. S’abordaran, com a temes centrals del curs, les grans preguntes sobre participació:
per què es dóna molta o poca participació?, quins grups socials participen més o menys?,
quines transformacions recents han sofert els mecanismes de participació?, quines són les
principals conseqüències polítiques de la participació? S’adoptarà sovint una perspectiva
comparada i es combinarà l’anàlisi de textos i documents amb casos pràctics.

20843 PARTITS
L’assignatura vol presentar el conjunt dels aspectes que conformen la realitat dels partits
com a objecte d’estudi politicològic. El curs s’inicia reflexionant sobre els contextos històrics,
socials i jurídics en els quals es desenvolupen els partits. Seguidament, s’estudien les tipologies
ideològiques i les estructures organitzatives i de funcionament. La noció de sistema de partits
i la competència electoral són analitzats a fons. Finalment, l’assignatura acaba centrant-se
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en l’impacte dels partits tant en el pla de l’opinió pública com en el de les decisions
governamentals i les polítiques públiques.

20844 GRUPS D’INTERÈS
Articulació d’interessos socials. Tipologia dels grups d’interès. Formes d’actuació. Models
de relació.
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20845 COMUNICACIÓ POLÍTICA I OPINIÓ PÚBLICA
L’objecte de l’assignatura és analitzar els processos de comunicació amb els ciutadans en
les institucions públiques: tant en l’àmbit de l’administració pública com en àmbits “més
pròpiament polítics”, com ara els partits polítics, les campanyes electorals, etc. Pel que fa
al primer d’aquests àmbits, s’estudiarà com actua l’administració per a comunicar-se amb
el ciutadà (màrqueting públic, programes d’atenció al ciutadà) i com actua el ciutadà per a
comunicar-se amb l’administració (demandes, reclamacions). Pel que fa al segon d’aquells
àmbits, s’estudiaran els processos de formació i canvi de l’opinió pública bé sigui via
campanyes electorals, bé via influència dels media, etc.; i també s’estudiaran els valors dels
ciutadans i les seves actituds envers una àmplia gamma d’objectes polítics.

20846 PENSAMENT POLÍTIC
L’assignatura pretén articular l’evolució de l’Estat contemporani amb el pensament polític
que més directament hi ha anat incidint. D’una banda, els estudiants hauran de treballar
sobre els principals aspectes configuradors de l’Estat liberal, de l’Estat democràtic, dels
feixismes i dels models socialistes. D’altra banda, s’hauran de familiaritzar amb la lectura
d’autors de la Il·lustració, de teòrics de la democràcia, de pensadors d’arrel marxiana i, fins
i tot, amb les principals aportacions al pensament polític recent, posterior a la caiguda del
mur.

20849 TEORIA POLÍTICA II
Després de situar la teoria política en el context de la ciència política i discutir les relacions
entre ambdues, el curs presenta i desenvolupa els principals corrents teòrics i metòdics que
cohabiten la teoria politicològica contemporània. Es parteix del debat elitisme/pluralisme,
es revisen els models behavioristes, sistèmics i de cultura política i es posa un especial èmfasi
en l’utilitarisme, les teories de la justícia, la teoria econòmica de la democràcia i els corrents
contemporanis del marxisme. Des de l’angle dels autors, es pretén familiaritzar els estudiants
amb noms i obres de gran rellevància actual, com, per exemple, les aportacions de Rawls,
Popper o Habermas.

20847 MOVIMENTS POLÍTICS I SOCIALS
Anàlisi del paper i l’activitat dels moviments polítics i socials en la conducta política des
d’una perspectiva evolutiva i comparada.

20850 MODELS FORMALS
Presentació d’alguns dels models formals elaborats en diferents camps de l’anàlisi política.

20852 PROBLEMES ACTUALS DE LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
El curs presenta la problemàtica actual entorn d’alguns fenòmens d’especial rellevància en
el marc de l’administració pública (canvis organitzatius i de gestió, noves tendències en
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avaluació i control, noves formulacions sectorials de polítiques...). També es presenten
debats entorn de línies teòriques i metodològiques de tractament d’aquests fenòmens.

20855 RELACIONS INTERGOVERNAMENTALS
El poder polític es diversifica funcionalment i territorialment. Cada vegada més, les actuacions
públiques es fragmenten entre àmbits i nivells de govern. A Europa, la integració i la
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descentralització caminen de la mà: l’Estat-nació veu fortament erosionat el seu tradicional
monopoli políticodecisional. Aquesta assignatura vol presentar un conjunt de reflexions
estructurades sobre tots aquests fenòmens. En primer lloc es construeix un marc conceptual
al voltant de les nocions d’interdependència, interacció i xarxa política. Posteriorment,
s’aborda la crisi de l’Estat-nació a Europa, les reformes institucionals, les tensions centre-
perifèria i les polítiques territorials europees.

20856 GOVERN LOCAL
El programa pretén oferir una òptica estrictament politicològica del món municipal: lluny
dels formalismes administrativistes. Per aconseguir-ho: en primer lloc, es defineixen les
característiques estructurals dels governs locals espanyols i catalans; en segon lloc, es proposa
una conceptualització del govern local des de la ciència política i es presenten les teories
més rellevants per explicar-ne l’evolució; en tercer lloc, s’estudia la gestió i l’organització
dels serveis municipals; finalment, s’analitza el sistema polític local (eleccions, partits i
altres actors, coalicions de govern...).

20857 TEORIA DE LES RELACIONS INTERNACIONALS
Enfocaments teòrics de les relacions internacionals. Sistematització de grans corrents, amb
integració en el marc del pensament polític i de la política mundial.

20858 AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ PÚBLICA
L’avaluació de polítiques i programes és un requeriment creixent en el marc de la nova
gestió pública i d’un context de recursos escassos, de reorientació cap a la lògica dels resultats
i de repolitització de les decisions públiques. L’assignatura es planteja a un triple nivell. En
primer lloc, es tractaran els diferents tipus d’avaluació (de rendiments, de necessitats, de
disseny, operatives o de procés), en segon lloc, s’exposaran els principals instruments de
què disposa un procés avaluatiu, finalment, es treballarà sobre alguns casos pràctics
d’avaluació per mitjà dels quals els estudiants coneixeran, en la pràctica, l’operativitat dels
diferents instruments sobre cada tipus d’avaluació.

20759 DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
L’assignatura pretén reflexionar sobre el marc jurídic en el qual es desenvolupa l’activitat
políticoadministrativa de Catalunya actualment. A aquest efecte, es partirà de l’anàlisi de
l’Estatut d’Autonomia de 1979, pel que fa tant a preceptes bàsics de l’autogovern, règim
competencial i estructura institucional de Catalunya. Més enllà de l’Estatut, s’analitzarà el
seu desenvolupament legal i les sentències del Tribunal Constitucional més rellevants.
Finalment, es presentaran les coordenades normatives pròpies en què es mouen els governs
locals catalans.

20853 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
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Teoria de l’organització. Models principals de l’organització administrativa.

20863 GESTIÓ PÚBLICA
Des d’una orientació que combina elements de reflexió teòrica amb una marcada orientació
pràctica, el curs planteja les principals dimensions de la transformació actual de la gestió
pública (GP) i les perspectives de futur. S’analitza el nou escenari de la GP, configurat per
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les noves dinàmiques de desregulació, privatisme, monetarisme, laboralització i austeritat;
la qual cosa permet apuntar cap a l’emergència d’un nou paradigma de gestió. En aquest
context, s’estudien les activitats de la GP distingint les relacions amb l’exterior i la gestió
interna (recursos humans, organització, qualitat). Finalment, s’avança una lectura crítica del
nou paradigma de gestió, distingint mites i realitats, avantatges i dificultats i aportant claus
de lectura políticoideològica.

20864 PROBLEMES ACTUALS DE ANÀLISI POLÍTICA
El curs presenta la problemàtica actual entorn d’alguns fenòmens polítics d’especial
rellevància (canvis polítics, evolució de l’opinió pública i popularitat dels governs,
comportaments polítics, partits...). També es presenten debats entorn línies teòriques i
metodològiques de tractament d’aquests fenòmens.

20867 ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
L’assignatura té un doble objectiu: presentar la teoria general de les organitzacions
internacionals i, a més, estudiar-ne algunes de les més significatives. Per tant, en un primer
bloc de temes es tractarà del creixent fenomen d’organització internacional i de la seva
traducció en organitzacions formals, amb algunes referències històriques. Posteriorment, es
tractarà la definició, objectius, estructura i funcions de les organitzacions internacionals,
amb nombrosos exemples. Finalment, es prestarà atenció particular a un seguit
d’organitzacions de diversos àmbits temàtics i abast geogràfic.

20869 ANÀLISI DE POLÍTIQUES EXTERIORS
Anàlisi teòrica i instrumental d’enfocaments, factors, influències i elaboració de les polítiques
exteriors. Estudi de casos.

20870 POLÍTICA EXTERIOR ESPANYOLA
El curs planteja un doble objectiu: (a) presentar als estudiants els principals instruments i
problemes de l’anàlisi de polítiques exteriors, els quals són, òbviament, independents del
país al qual s’apliquin; (b) aplicar alguns d’aquests instruments a l’estudi de la política
exterior i de seguretat espanyoles, en particular a l’anàlisi dels factors de canvi i continuïtat
entre la política exterior del franquisme i la de la transició i període postransicional. El
tractament és analític i explicatiu, i no descriptiu o històric. El programa es divideix en tres
grans blocs: marc conceptual, grans línies evolutives de la política exterior espanyola i
anàlisi temàtica d’alguns aspectes específics (EUA, Europa, Amèrica Llatina, Mediterrània).

20871 INSTITUCIONS COMUNITÀRIES
L’assignatura persegueix familiaritzar els estudiants amb les regles del joc, l’estructura
institucional i les pautes de funcionament de l’entramat institucional de la Unió Europea.
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Per aquesta finalitat global, el curs s’organitza en dos grans blocs temàtics. El primer presenta
un doble objectiu: (a) repassar la dinàmica històrica del procés d’integració, i els seus resultats
en termes competencials i de presència de la UE com a actor internacional, (b) analitzar les
quatre grans institucions de govern de la Unió (Consell, Comissió, Parlament i Tribunal).
El segon bloc se centra en l’estudi de l’ordenament jurídic comunitari i del seu control
jurisdiccional.
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20860 POLÍTICA ECONÒMICA II
Polítiques econòmiques a Espanya. Evolució històrica i desenvolupament recent.

20861 FINANCES PÚBLIQUES
El sector públic en l’economia espanyola. 

20872 POLÍTIQUES COMUNITÀRIES
L’assignatura parteix de la idea que per tal d’entendre el funcionament del sistema comunitari
no n’hi ha prou a conèixer el marc institucional, sinó que cal, també, analitzar les variables
socioeconòmiques i ideològiques que han condicionat la seva evolució, i també la diversitat
d’interessos i actors que incideixen en l’elaboració de les seves polítiques. El curs, doncs,
vol proporcionar els estris necessaris per a analitzar el procés polític comunitari i els productes
que en resulten. Les explicacions teòriques es complementen, tot sovint, amb la presència
de polítics i gestors de diverses institucions de la UE. Les polítiques comunitàries es presenten
des de tres angles: el seu rol en la dinàmica d’integració, el seu procés d’elaboració i els
seus continguts sectorials.

20873 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
L’assignatura presentarà el context jurídic regulador de les relacions internacionals.
S’introduiran els conceptes bàsics: tractats, costums, procediments d’aplicació de normatives
internacionals... Els instruments normatius es tractaran tant des de l’òptica de les
organitzacions internacionals, com des de la capacitat dels Estats, i a partir d’una distribució
temàtica: els principals àmbits regulats pel dret internacional. L’assignatura tindrà una
orientació pràctica i dirigida al treball personal.

20874 COMERÇ INTERNACIONAL
L’assignatura pretén l’aprofundiment d’un dels grans aspectes estructuradors de l’economia
mundial: les relacions comercials a escala internacional. Es combinaran aspectes conceptuals
amb reflexions temàtiques i aproximacions regionals. D’entre els primers, s’exposen les
anàlisis clàssiques, neoclàssiques, marxistes i contemporànies del comerç internacional. Els
principals temes a debat giren al voltant del rol i impactes dels organismes econòmics
internacionals en l’esfera del comerç. Les focalitzacions regionals prenen en consideració
les economies nord-americana, d’Amèrica Llatina, mediterrània, de l’Àfrica subsahariana,
de l’Orient Mitjà i de la zona del Pacífic.

20875 ANÀLISI DE CONFLICTES
Es parteix d’un supòsit: conflicte no és sinònim de guerra. Per tant, en ocupar-se de conflictes
internacionals no només es consideren les guerres sinó també contenciosos que no sempre
esdevenen conflictes armats o bé negociacions multilaterals.
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L’assignatura persegueix quatre objectius: 1) estudiar la noció de conflicte, els seus tipus,
i la seva lògica en la política internacional; 2) aprendre una pauta d’anàlisi aplicable a
diversos conflictes internacionals, en particular a conflictes armats o susceptibles d’esdevenir-
se fàcilment; 3) aplicar la pauta a diversos conflictes dels darrers 50 anys; i 4) fer una ràpida
llambregada als instruments existents per a prevenció, gestió i resolució de conflictes i a
l’actual discussió sobre aquests.
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20877 PROBLEMES ACTUALS DE RELACIONS INTERNACIONALS
El curs presenta la problemàtica actual entorn d’alguns fenòmens d’especial rellevància per
a les relacions internacionals, els quals seran tractats de forma monogràfica. També es
presenten debats entorn línies teòriques i metodològiques de tractament d’aquests fenòmens.

21112 POLÍTICA COMPARADA II
Partint de la base que els alumnes coneixen els sistemes polítics d’Europa Occidental, el
curs planteja un doble objectiu. D’una banda, estendre l’objecte d’anàlisi cap a altres sistemes
polítics. Així, es pretén familiaritzar els estudiants amb les principals coordenades polítiques
de regions com, per exemple, els Estats Units, Amèrica Llatina, el món àrab o el Pacífic
asiàtic. D’altra banda, el curs aprofundirà en l’anàlisi comparativa de diversos fenòmens
(elits, partits, institucions, etc.) rellevants per a la comprensió, més a fons, d’alguns dels
sistemes polítics estudiats.

21056 ANTROPOLOGIA SOCIAL
Orientacions teòriques d’antropologia clàssica i desenvolupaments més importants de la
teoria antropològica actual. Problemes de relació entre dades, tècniques, teoria...

21057 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
Ampliació estructura social: mundialització. Forces socials dominants a escala mundial.
Tendències en el primer i tercer món.
La doble estratègia de la centralitat. Teories del “neoliberalisme” i del nou ordre
internacional”.
Teories del subdesenvolupament i de la dependència.

21059 PSICOLOGIA SOCIAL
Aproximació a l’objecte, mètode, història i aplicacions de la disciplina. Àmbits i formes
especials d’intervenció psicosocial.

21054 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ III
Introducció als mètodes matemàtics i informàtics i al desenvolupament de mètodes descriptius
i d’agrupació multivariable.

21061 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ IV
Desenvolupament de mètodes d’intervenció i anàlisi qualitativa i de casos, mètodes biogràfics
i històries de la vida. Socioanàlisi.

21063 ANÀLISI DEMOGRÀFICA
Elements, tècniques i mètodes avançats de l’anàlisi demogràfica.
Les fonts demogràfiques: L’anàlisi longitudinal base de la metodologia demogràfica. Els
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mètodes d’anàlisi transversal. Relació entre paràmetres transversals i longitudinals. Elements
per a la comprensió de la història de la població.

21065 POBLACIÓ, TERRITORI I MEDI
Principals teories de població. Factors determinants de les formes de població referents a
la urbanització. Relacions entre població, recursos i medi ambient.
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21054 TEORIA SOCIOLÒGICA III
Teoria sociològica i de les seves principals escoles. Teories posteriors a la Segona Guerra
Mundial: funcionalisme i estructuralisme francès.
Hermenèutica i teoria de l’acció comunicativa. Individualisme metodològic.

21109 EPISTEMOLOGIA
Epistemologia, teoria del coneixement i filosofia de ciència. Coneixement científic: veritat
i certesa; dubte; teoria.

22906 PRÀCTICUM DE SOCIOLOGIA
Estada pràctica en una organització, institució o empresa amb què la Facultat mantingui
conveni de col·laboració o bé amb una universitat estrangera, sota la supervisió d’un tutor.

21067 SOCIOLOGIA DEL TREBALL
La divisió social del treball. Divisió tècnica del treball. El mercat de treball com a institució
social. Transformacions de l’ocupació i del treball. Tendències en el treball i en el model
d’ocupació.

21069 POLÍTICA SOCIAL
Origen i desenvolupament de la política social i dels Estats del benestar. Fonaments teòrics
de la política social. Antecedents històrics de la política social. Configuració de diferents
models d’Estats del benestar.
Estat del benestar i política social a Espanya. Antecedents de la política social a Espanya.
El franquisme i la política social. La política social durant els governs socialistes

21072 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA
Els conceptes de cultura. Sociologia de la cultura, una visió històrica. Sociologia del gust.
El rol social dels “intel·lectuals”, autors i actors. Cultura no industrial i indústria cultural.
Cultura i administració. Altra cultura, cultura popular i cultura de masses. Cultura: reproducció
i canvi. Cultura: alliberament i control social. El dinamisme de la sociologia de la cultura,
una font de canvi per a la sociologia com a disciplina.

21077 SOCIOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
Estudi de les característiques formals i estructurals de les organitzacions socials. Anàlisi de
les seves formes i estructures.

21078 ORGANITZACIÓ I RELACIONS LABORALS
Anàlisi comparativa, per països, de les organitzacions socials que configuren les relacions
laborals. Negociació i concertació. Conflictivitat laboral.
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21080 SOCIOLOGIA DE L’EMPRESA
L’anàlisi sociològica de l’empresa i escoles teòriques. Models d’organització de l’empresa:
Taylorisme-Fordisme; democràcia. L’estructuració de les organitzacions. L’organització
del treball i la seva evolució. Noves formes d’organització del treball i noves tecnologies.
Estratègies empresarials davant els canvis recents.
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21081 TREBALL DOMÈSTIC I VIDA QUOTIDIANA
Problemes que planteja l’anàlisi, en termes laborals, del treball domèstic i demés necessitats
socials que solen repartir-se segons el gènere.

21082 EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
Vincles entre educació i ocupació. La teoria del capital humà. Vigència i crítica. Situació
actual a Catalunya i Espanya.

21083 DRET DEL TREBALL
Estudi de la legislació que configura tant els factors socials com les seves formes de relació.
El procés de formació de lleis.

21084 ECONOMIA LABORAL
Anàlisi del mercat de treball des del punt de vista de l’intercanvi. Èmfasi en el significat de
relació laboral.

21085 GRUPS I DEMANDES SOCIALS
Anàlisi teòrica de construcció social de necessitat i la seva estructura grupal: classe, gènere,
edat, ètnia... Dinàmica i estudi de casos.

21087 ECONOMIA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
Anàlisi macroeconòmica de la composició d’ingressos i despeses de pressupostos
d’administracions públiques. Distribució social de la despesa pública. Estudi de casos.
Política econòmica i política social.

21089 SOCIOLOGIA DE LA FAMÍLIA
Principals teories sociològiques de la família i contribucions més importants de l’antropologia
i de la història a l’estudi de la realitat familiar. Canvis recents en l’estructura familiar.

21091 SOCIOLOGIA DE LA SALUT
Introducció conceptual i teòrica a la salut en el sentit ampli de qualitat de vida. Anàlisi del
sistema i la política sanitària espanyola.

21093 SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
La problemàtica de la sociologia de l’educació. Desenvolupament històric i elements teòrics.
Igualtat d’oportunitats i reproducció. Les noves teories.

21095 POLÍTICA I SISTEMES EDUCATIUS
Funcionament de la transmissió cultural. Agents de l’educació: professorat, alumnes,
institucions educatives.
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Estat i sistema educatiu. Anàlisi sociològica de la política educativa. Política educativa a
Espanya (1970-1995). Reptes actuals de la política educativa.

21097 SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ
Escoles teòriques. Capacitat dels mitjans de comunicació de produir efectes sobre audiències.
Anàlisi de continguts. Indústria cultural.



Guia ciencies politiques  23/07/97 21:48  Página 41
21098 SOCIOLINGÜÍSTICA
Estudi de les condicions relatives a l’ús social de la llengua.

21100 SOCIOLOGIA DE LES IDENTITATS NACIONALS
Conceptualització sociològica de la nació. La nació com a univers simbòlic i com a instància
de comunicació.

21101 SOCIOLOGIA DEL CONEIXEMENT
La societat com a realitat objectiva. Escoles i desenvolupament. Teoria sociològica i sociologia
del coneixement.

21103 SOCIOLOGIA DE LA RELIGIÓ
Anàlisi de fenòmens religiosos des d’una perspectiva sociològica i la complementarietat
d’altres perspectives.
Els grans eixos de la recerca avui: la secularització i el reencantament, el pluralisme i la
privatització.

21104 ANÀLISI D’ORGANITZACIONS RELIGIOSES
Model d’anàlisi de l’organització religiosa. Formes organitzatives tradicionals i recents.

21108 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES SOCIALS
Introducció a les teories i mètodes d’anàlisi, impacte de les polítiques socials. Estudi de
casos.

21573 PROBLEMES ACTUALS DE LES RELACIONS LABORALS I D’ORGANITZACIÓ
Presentació dels principals problemes pràctics i discussions del moment sobre les relacions
laborals i la sociologia de les organitzacions.

22799 PROBLEMES ACTUALS DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
Presentació dels principals problemes pràctics i discussions del moment vinculades a la
gestió i anàlisi de les polítiques socials.

22800 PROBLEMES ACTUALS DELS PROCESSOS EDUCATIUS
Presentació dels principals problemes pràctics i discussions del moment vinculats a l’anàlisi
i gestió dels problemes educatius i culturals.

Complements de formació
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23904 INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA
L’assignatura es proposa d’introduir a l’anàlisi científica de la política, examinant la
problemàtica històrica i contemporània que aquesta anàlisi planteja i proposant els conceptes
fonamentals que ajuden a l’explicació dels fenòmens polítics actuals. Quant a l’aproximació
escollida es pretén de combinar l’anàlisi de la política com a pràctica feta de decisions amb
la consideració del quadre institucional en el qual aquestes decisions prenen sentit. Respecte
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del mètode, serà l’estudiant el qui haurà de treballar personalment el programa, a partir de
les lectures recomanades, de la participació activa en les reunions de grup i del seguiment
de les classes lectives.

23905 CIÈNCIA POLÍTICA
El curs presenta les principals elaboracions conceptuals sobre la política. S’examina la noció
de política com a gestió del conflicte social, per tal de donar pas al debat sobre el poder, la
legitimitat i la democràcia. Seguidament, s’entra en l’anàlisi de l’acció política, tant individual
com col·lectiva, institucional i no institucional. Es tracten els processos de reclutament i
transformació de les elits polítiques. I, finalment, s’analitza l’elaboració de polítiques públiques.

23906 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA II
Política, societat i cultura a finals del segle XIX. De l’imperialisme a la guerra. Postguerra
i revolució. D’una guerra a una altra: l’ascens del feixisme. De la segona postguerra al món
actual.

23907 SOCIOLOGIA
L’assignatura està destinada a suplir aquells coneixements de Teoria Sociològica que siguin
un requisit indispensable per a seguir, amb un aprofitament satisfactori, el segon cicle de
carrera. Es tracta bàsicament d’estudiar els autors considerats clàssics d’aquesta disciplina
i els marcs teòrics que aquests van construir i que són el punt de referència per als posteriors
desenvolupaments d’aquesta disciplina.

23908 RELACIONS INTERNACIONALS
L’assignatura presenta un doble objectiu: familiaritzar els estudiants amb l’instrumental
d’anàlisi de les relacions internacionals i proporcionar-los informació sobre esdeveniments
clau de l’escenari global. El programa es divideix en tres grans blocs: en el primer es repassen
les diverses orientacions teòriques; en el segon es revisen els actors, l’estructura i la dinàmica
del sistema internacional; finalment, s’analitza la societat internacional global de la guerra
i la postguerra freda.

23909 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ
L’objectiu del curs és aconseguir una comprensió aprofundida de les principals tècniques
de recol·lecció i d’anàlisi de dades que els estudiants trobaran en les principals publicacions
d’anàlisi politològica. Per a assolir aquesta comprensió, l’assignatura pretén: (a) centrar-se
en unes poques tècniques quantitatives sense pretendre donar una panoràmica completa de
totes les existents; (b) defugir l’èmfasi en qüestions massa instrumentals i matemàtiques, i
centrar-se en qüestions d’interpretació.

23910 INTRODUCCIÓ AL DRET
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El curs té com a finalitat l’anàlisi de les principals fonts del dret en l’ordenament jurídic
espanyol. S’estudia la Constitució com a norma jurídica i el control de constitucionalitat
exercit pel Tribunal Constitucional. Seguidament s’aprofundeix en l’estudi dels diferents
tipus de lleis, de les altres normes estatals amb rang de llei i dels reglaments. La introducció
de la variable territorial dóna pas a considerar el dret autonòmic, els tractats internacionals
i el dret comunitari europeu.
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23911 POLÍTICA COMPARADA I
El curs s’estructura entorn de quatre sistemes polítics (França, Itàlia, Alemanya i Regne
Unit). En un primer apartat es descriu el marc general de la política europea al llarg del segle
XX: des de les guerres mundials fins a la “caiguda del mur”, passant pel paper europeu en
els processos descolonitzadors. Seguidament, cada país s’estudia en profunditat, utilitzant
un esquema d’anàlisi compartit que inclou: elements històrics, context geopolític, institucions
i governs territorials. S’acaba amb un repàs comparatiu de les posicions d’aquests països
en el procés de construcció europea.

23912 TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ I
L’objectiu central de l’assignatura anirà orientat a fer possible que l’alumnat sigui capaç de
construir un objecte d’estudi i/o formular un tema a investigar, de preparar-ne el corresponent
disseny d’investigació i de conèixer les tècniques de producció de dades mes adients.

23913 ESTADÍSTICA
L’assignatura pretén iniciar la capacitació dels estudiants en la comprensió de la realitat
social quan aquesta es presenta quantificada. L’estudiant aprendrà a resumir dades i a
extreure’n informació rellevant; a buscar i avaluar els models i les pautes que segueixen les
dades; a fer càlculs estadístics per mitjà de l’ordinador, etc. L’estadística serà una eina
auxiliar del mètode investigador. Les classes seran eminentment pràctiques i s’acompanyaran
amb la utilització dels paquets de programes estadístics.

23914 ESTRUCTURA SOCIAL I (GENERAL)
Components bàsics de les societats avançades: distribució de la riquesa, classes socials,
poder i mobilitat social.
El naixement de les societats industrials. Anàlisi sistemàtica de les societats industrials.
“Desigualtat” i “classe social. “Classes” i “estratificació”. Polaritzacions de classe. Les
noves classes mitjanes. Conflicte i canvi social. Institucions i ideologia.

23915 ECONOMIA POLÍTICA I
L’assignatura presenta una doble finalitat. D’una banda, proporcionar la base conceptual
necessària per tal de poder seguir els cursos amb contingut econòmic de la llicenciatura.
D’altra banda, reflexionar sobre un conjunt d’aspectes bàsics de la realitat econòmic actual;
en concret, el funcionament i els límits del mercat, els determinants del consum, la producció
i el creixement, les repercussions econòmiques de les decisions polítiques i la racionalitat
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econòmica de la intervenció pública.

23916 TEORIA SOCIOLÒGICA II
Teoria sociològica. Sociologia europea fins a la Segona Guerra Mundial: Tönnies, Simmel,
Pareto. Estructuralisme i neofuncionalisme. Teories de la interacció. Teories del conflicte
i de la cooperació. Teories de síntesi.
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Programa Sòcrates / Erasmus

Aquest programa de la Unió Europea pretén la mobilitat dels estudiants i el professorat
universitaris. Implica determinats ajuts financers per a la cooperació entre institucions
d’ensenyament superior i la creació d’una “xarxa universitària europea”, amb l’objectiu
fonamental d’obertura d’aquestes universitats i la mobilitat dels seus estudiants. En un
període inicial, l’acció s’adreça principalment a l’establiment d’una forta coordinació entre
les universitats, el seu personal docent i els programes practicats, amb vista a una oferta de
cursos integrada parcialment o totalment . 
Els cursos universitaris compresos en el programa Sòcrates hauran de ser cursos acadèmics
permanents de segon o tercer cicle, totals o parcials (de sis mesos a un any acadèmic).

Accés directe a segon cicle (complements de formació)

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració / Llicenciatura en
Sociologia

I. L’accés al segon cicle de les llicenciatures en Ciències Polítiques i de l’Administració i
en Sociologia està condicionat per la capacitat del centre; per al curs acadèmic 1997/98 es
fixa en 20 estudiants per cada titulació.

II. Si la petició de places és superior a la capacitat assenyalada, la universitat ordenarà les
sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

1) Es baremarà l’expedient per a obtenir una nota mitjana de les qualificacions dels estudis
que aporta l’estudiant, segons la puntuació següent:

Matrícula d’Honor: 4 punts
Excel·lent: 3 punts
Notable: 2 punts
Aprovat: 1 punt
Suspès: 0 punts
Assignatura convalidada: 1 punt
No presentat no es valorarà quantitativament
Convocatòria anul·lada no es valorarà quantitativament

44 La guia de l'estudiant 1997-1998
(annex 1, punt 4 i 5 del “RD 1267/1994, de 10 de junio por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987 de 27 de noviembre)

El resultat total es dividirà pel nombre d’assignatures. El quocient resultant es considerarà
la “mitjana d’expedient” del sol·licitant.
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2) Es valorarà el coneixement d’idiomes mitjançant la presentació dels certificats següents:

Idioma Alemany
• Institut Alemany. Certificat d’Alemany (3 anys)
• Institut Alemany. Petit Diploma de la Llengua alemanya (5 anys).
• Escola Oficial d’Idiomes. Certificat d’Aptitud d’Alemany.
• Títol de Diplomat en Traducció i Interpretació (Especialitat : Traducció Alemany, B o C).

Idioma Anglès
• The University of Cambridge. First Certificate
• The University of Ann Arbor. Michigan Certificate.
• Certificat d’Aptitud en Anglès, de l’Escola Oficial d’Idiomes.
• Títol de Diplomat en Traducció i Interpretació (Especialitat: Traducció Anglès, B o C).

Idioma Francès
• Institut Francès. Cours Superieur (4 anys)
• Escola Oficial d’Idiomes. Certificat d’Aptitud en Francès.
• Títol de Diplomat en Traducció i Interpretació (Especialitat: Traducció Francès, B o C)

Idioma Italià
• Institut Italià. Diploma di Lingua Italiana.
• Institut Italià. Diploma di Lingua Italiana i Cultura Italiana.
• Escola Oficial d’Idiomes. Certificat d’Aptitud en Italià.
• Títol de Diplomat en Traducció i Interpretació (Especialitat: Traducció Italià, B o C).

Els certificats d’anglès comptaran 1 punt, i els certificats dels altres idiomes, 0,5 punts.

Es podrà sumar la puntuació obtinguda de dos idiomes sempre que un d’aquests sigui l’anglès.

La puntuació dels idiomes se sumarà a la mitjana de les notes del barematge de l’expedient.
El resultat de la suma serà la “mitjana d’accés”, segons la qual, s’ordenaran els alumnes per
tal d’adjudicar les places.

III. L’ordre de 10 de desembre 1993 estableix que podran accedir al segon cicle de la
llicenciatura en Sociologia:

– Alumnes que hagin superat un primer cicle del títol de Llicenciatura en Ciències Polítiques
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i de l’Administració els quals hauran de cursar, si no l’han fet amb anterioritat, els
complements de formació següents:

23907 Sociologia 4 cr. 23914 Estructura Social I (General) 4 cr.
23912 Tècniques d’Investigació I 4 cr. 23916 Teoria Sociològica II 4 cr.
23913 Estadística 4 cr
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– Alumnes amb el títol de Diplomat en Treball Social els quals hauran de cursar, si no l’han
fet amb anterioritat, els complements de formació següents:

23904 Introduc. a la Ciència Política 4 cr. 23913 Estadística 4 cr.
23905 Ciència Política 4 cr. 23914 Estructura Social I (General) 4 cr.
23906 Història Contemporània II 4 cr. 23915 Economia Política I 4 cr.
23907 Sociologia 4 cr. 23916 Teoria Sociològica II 4 cr.
23912 Tècniques d’Investigació I 4 cr.

III bis. L’ordre de 10 de desembre 1993 estableix que podran accedir al segon cicle de la
llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració:

– Alumnes que hagin superat un primer cicle de les titulacions de Llicenciat en Sociologia,
Llicenciat en Dret o hagin obtingut el títol de Diplomat en Gestió Pública i de
l’Administració Pública, els quals hauran de cursar, si no l’han fet amb anterioritat, els
complements de formació següents:

23904 Introduc. a la Ciència Política 4 cr. 23908 Relacions Internacionals 4 cr.
23905 Ciència Política 4 cr. 23909 Tècniques d’Investigació 4 cr
23906 Història Contemporània II 4 cr. 23910 Introducció al Dret 4 cr
23907 Sociologia 4 cr. 23911 Política Comparada I 4 cr.

IV. El/les alumnes poden demanar, si s’escau, la convalidació en el cas que hagin cursat
assignatures de continguts equivalents a assignatures corresponents als complements de
formació, i l’adaptació en el cas que tinguin cursades assignatures que estiguin definides
com a complements de formació. Els alumnes d’altres universitats convalidaran en tots els
casos les assignatures que puguin ser considerades complements de formació.

El requisit d’accés per a accedir a un segon cicle que tingui previst un accés directe és tenir
superat un primer cicle d’un altre estudi. Per tant, l’alumne no podrà comptar com a crèdits
de lliure elecció en aquest segon cicle assignatures ja cursades en el seu primer cicle.

En cap cas un alumne podrà demanar la convalidació d’assignatures del segon cicle al qual
accedeix per assignatures cursades en el primer cicle que li han permès l’accés. Si l’alumne
a més ha cursat tot o part d’un segon cicle, podrà demanar la convalidació d’assignatures
ja cursades en aquest segon cicle per altres pertanyents al segon cicle al qual accedeix.
També podrà sol·licitar l’adaptació per a assignatures de lliure elecció del segon cicle que
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vol cursar.

Quan un alumne en el primer cicle, i per mitjà del mateix pla d’estudis, hagi cursat ja alguna
assignatura (troncal o obligatòria) del segon cicle al qual ha accedit posteriorment, aquesta
serà adaptada directament al seu expedient.
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Si el supòsit del punt anterior es produeix en assignatures optatives, l’alumne haurà de cursar
en el segon cicle el nombre de crèdits optatius assenyalats com a imprescindibles pel pla
d’estudis dins la seva oferta.

En tot cas, els complements de formació necessaris per a accedir a una titulació de segon
cicle o a un segon cicle diferent, es podran compaginar amb els estudis d’origen de l’alumne.
En cas de superar el complement de formació i optar per la titulació de segon cicle, l’alumne
necessitarà una autorització expressa de simultaneïtat per a continuar cursant els seus estudis
previs.

V. El període de formalització de la prescripció del curs 1997/98 dels alumnes serà del 30
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de juny de 1997 al 18 de juliol de 1997 ambdós inclosos. Publicació de l’adjudicació de
places: 22 de juliol de 1996.

En el supòsit que les places que s’ofereixen no quedin cobertes hi haurà un segon termini
per a realitzar la prescripció: entre el 13 i el 17 d’octubre de 1997. Publicació de la segona
adjudicació de places, si s’escau: 21 d’octubre de 1997.
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4B. Pla d’estudis de 1986
Llicenciatura en Ciències Polítiques i

Sociologia
(en procés d’extinció)

Calendari previst per a l’extinció del pla de 1986
La posada en funcionament del nou pla d’estudis de 1992, i l’extinció del pla d’estudis de
1986, és una operació complexa, ja que és indispensable garantir les expectatives de drets
de l’alumnat actual i tenir en compte que no es pot duplicar l’oferta docent. El calendari és
el següent:

Curs 1997-1998:
– Es dóna per extingit el pla d’estudis de 1986 (se’n mantenen els exàmens).

Aquells alumnes que no aconsegueixin la llicenciatura en aquest curs, OBLIGATÒRIAMENT
s’hauran de passar al nou pla d’estudis si volen continuar els mateixos estudis.

Matèries d’Accés
Aquells alumnes que NO tinguin superades totes les matèries d’accés hauran de passar-se
OBLIGATÒRIAMENT als nous plans d’estudis, ja sigui a:

CIÈNCIA POLÍTICA I DE L’ADMINISTRACIÓ o SOCIOLOGIA

Segon Cicle
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– Es dóna per extingit el pla d’estudis de 1986 (se’n mantenen els exàmens). No es permet
a ningú de matricular-se d’assignatures noves (excepte memòria i pràctiques) si no és que
estiguin convalidades.

Tothom que no estigui en aquestes circumstàncies s’haurà d’equiparar al nou pla d’estudis,
i igual que a les matèries d’accés ho haurà de fer a:



Guia ciencies politiques2  23/07/97 21:59  Página 50
Descripció de les Assignatures

Memòria (12 crèdits)

Estudi d’aprofundiment sistemàtic sobre un tema concret i rellevant relacionat amb les
matèries objecte del pla d’estudis i encaminat a la recerca. Tota memòria haurà de realitzar-
se sota la direcció d’un tutor o una tutora amb docència a la Facultat. Caldrà haver superat
totes les matèries d’accés i almenys 32 crèdits de segon cicle.

Per a la formalització de la matrícula de memòria serà necessari obtenir l’autorització de la
Comissió Acadèmica, que resoldrà les sol·licituds informe previ preceptiu de la persona
interessada i del tutor o la tutora. Si la resolució de la Comissió Acadèmica és favorable,
l’alumne haurà de facilitar a la Secretaria, abans del 30 d’abril de 1998, el títol del treball
per tal de fer-ne constància en l’expedient.

L’extensió serà entre un mínim de 75 i un màxim de 150 pàgines (DIN-A4) mecanografiades
a doble espai (30 x 70). No s’inclouran en aquest còmput els mapes, els quadres, els gràfics,
les reproduccions de textos, etc. La memòria es dipositarà per quadruplicat a la Secretaria
de la Facultat abans del 30 de maig de 1998, per a la convocatòria de juny, i amb anterioritat
al 5 de setembre, per a la convocatòria de setembre. No s’acceptaran aquells treballs que no
incloguin, d’acord amb els hàbits de treball intel·lectual, conclusions, bibliografia i un mínim
parell de citacions. Tampoc s’acceptaran treballs no autoritzats pel tutor o tutora corresponent.

El tribunal avaluador de les memòries serà nomenat pel deganat cada curs acadèmic, durant
el primer trimestre. La Comissió Acadèmica proposarà 3 titulars i 3 suplents, que escollirà
entre el professorat responsable d’assignatures impartides a la Facultat, amb la composició
següent:

– 1 titular i 1 suplent de la Secció de Sociologia 
– 1 titular i 1 suplent de la Secció de Polítiques
– 1 titular i 1 suplent d’entre les àrees interfacultatives

Els suplents passaran a substituir els vocals titulars en cas d’impossibilitat de pertànyer al
tribunal pel fet de ser, alhora, tutor o tutora del treball o per absència justificada.

La lectura i defensa del treball haurà d’efectuar-se en el decurs del mes de juny o de setembre.
El tutor o la tutora de memòria haurà de presentar un informe al tribunal avaluador.

La comissió avaluadora emetrà el seu dictamen i atorgarà la qualificació, que podrà ser de
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no presentat, suspens, aprovat, notable, excel·lent o matrícula d’honor, i sempre per la totalitat
de crèdits matriculats.

Les anul·lacions de convocatòria es podran sol·licitar: fins al dia 30 de maig, en la
convocatòria de juny, i fins al 29 d’agost, en la convocatòria de setembre. Els crèdits de la
memòria no seran susceptibles de convalidació.
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Pràctiques (12 crèdits)

Un treball professional d’una duració aproximada de tres mesos. Caldrà haver superat la
totalitat de les matèries d’accés i 32 crèdits del segon cicle. Les persones interessades hauran
de presentar la sol·licitud a la Secretaria, dins del termini establert a aquest efecte i indicarà
les aspiracions professionals, la secció i l’itinerari al qual pertanyin i l’ordre de preferència
entre les places ofertes per la Facultat.

Es nomenarà un tutor o una tutora que vetlli per la formació de l’alumnat i emeti un informe
sobre l’aprofitament de la pràctica. L’alumnat també haurà de presentar un informe sobre
el desenvolupament i l’interès de la pràctica. Aquests escrits seran considerats pel professor-
tutor i les comissions delegades de la Junta de Facultat a l’hora de qualificar la pràctica
professional.

Equiparacions per extinció del pla d’estudis

Equiparacions a la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració
Alumnat amb el primer cicle incomplet (les matèries d’accés NO estan totes superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10185 Història Universal Contempor. 20810 Història Contemporània I
20811 Història Contemporània II

10186 Economia 20808 Economia Política I
20809 Economia Política II

10187 Dret Constitucional 20812 Introducció al Dret

10188 Estadística per a Ciències Socials 20834 Estadística
20819 Tècniques d’Investigació

10189 Demografia 20836 Demografia

10190 Ciència Política 20800 Ciència Política
20802 Institucions Polítiques

10191 Teoria Sociològica 20815 Sociologia General I
20817 Estructura Social I (General)

10192 Metodologia de les CC. Socials 21073 Metodologia de les CC. Socials

10193 Sist. Pol. d’Espanya i Catalunya 20822 Política Espanyola I
20823 Política Espanyola II
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10194 Dret Constitucional Espanyol 20827 Dret Constitucional

10195 Economia Espanyola 20832 Economia d’Espanya

10196 Comportament Polític 20826 Comportament Polític

10197 Sistemes Polítics comparats 20838 Política Comparada I
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Equiparacions a la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració (cont.)
Alumnat amb el primer cicle incomplet (les matèries d’accés NO estan totes superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10198 Ciència de l’Administració 20806 Ciència de l’Administració

10199 Teoria Política 20804 Teoria Política I

10200 Dret Administratiu 20828 Dret Administratiu

10201 Finances Públiques 20830 Hisenda Pública

10202 Relacions Internacionals 20813 Relacions Internacionals

10203 Dret Int. Públic i Organitz. Internac. 20873 Dret Internacional Públic

10204 Economia Internacional 20833 Economia Mundial

10214 Història del Pensament Polític 20846 Pensament Polític

10225 Problemes actuals Ciència Política 20864 Problemes actuals en Anàlisi
Política

10226 Partits i Grups de Pressió 20843 Partits

10227 Anàlisi de les Polítiques Públiques 20824 Anàlisis Polítiques Públiques I

10230 Problemes actuals Gestió Pública 20852 Problemes Actuals Adm. Pública

10231 Relacions Intergovernamentals 20855 Relacions Intergovernamentals

10232 Govern Local (Dret Administratiu) 20856 Govern Local

10233 Govern Local (CC. Política i Adm.) 20856 Govern Local

10234 Dret Autonòmic 20859 Dret Públic de Catalunya

10235 Política Exterior Espanyola 20870 Política Exterior Espanyola

10236 Institucions i Dret Comunitari 20871 Institucions Comunitàries

10237 Polítiques Comunitàries 20872 Polítiques Comunitàries

10238 Problemes Actuals Relacions Internac. 20877 Problemes Actuals Relacions
Internac.

10335 Pràctiques 22905 Practicum de Polítiques 

11019 Memòria 22905 Practicum de Polítiques 

Equiparacions a la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració
Alumnat amb el primer cicle complet (totes les matèries d’accés superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992
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10185 Història Universal Contemporània 20810 Història Contemporània I
20811 Història Contemporània II

10186 Economia 20808 Economia Política I
20809 Economia Política II
20840 Política Econòmica I
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Equiparacions a la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració
Alumnat amb el primer cicle complet (totes les matèries d’accés superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10187 Dret Constitucional 20812 Introducció al Dret

10188 Estadística per a Ciències Socials 20834 Estadística
20819 Tècniques d’Investigació

10189 Demografia 20836 Demografia

10190 Ciència Política 20800 Ciència Política
20802 Institucions Polítiques

10191 Teoria Sociològica 20815 Sociologia General I
20817 Estructura Social I (General)
20818 Estructura Social II (d’Espanya

i Catalunya)
21053 Teoria Sociològica I
21054 Teoria Sociològica II
20816 Sociologia General II

10192 Metodologia de les CC. Socials 21073 Metodologia de les CC. Socials
20821 Iniciació a la Recerca
20841 Anglès

10193 Sistema Polític d’Espanya i Catalunya 20822 Política Espanyola I
20823 Política Espanyola II

10194 Dret Constitucional Espanyol 20827 Dret  Constitucional

10195 Economia Espanyola 20832 Economia d’Espanya

10196 Comportament Polític 20826 Comportament Polític

10197 Sistemes Polítics comparats 20838 Política Comparada I

10198 Ciència de l’Administració 20806 Ciència de l’Administració

10199 Teoria Política 20804 Teoria Política I

10200 Dret Administratiu 20828 Dret Administratiu

10201 Finances Públiques 20830 Hisenda Pública

10202 Relacions Internacionals 20813 Relacions Internacionals

10203 Dret Int. Públic i Organitz. Internac. 20873 Dret Internacional Públic

10204 Economia Internacional 20833 Economia Mundial

10214 Història del Pensament Polític 20846 Pensament Polític
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10225 Problemes actuals Ciència Política 20864 Problemes actuals en Anàlisi
Política

10226 Partits i Grups de Pressió 20843 Partits

10227 Anàlisi de les Polítiques Públiques 20824 Anàlisis Polítiques Públiques I

10230 Problemes actuals Gestió Pública 20852 Problemes Actuals Adm. Pública
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Equiparacions a la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració (cont.)
Alumnat amb el primer cicle complet (totes les matèries d’accés superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10231 Relacions Intergovernamentals 20855 Relacions Intergovernamentals

10232 Govern Local (Dret Administratiu) 20856 Govern Local

10233 Govern Local (CC. Política i Adm.) 20856 Govern Local

10234 Dret Autonòmic 20859 Dret Públic de Catalunya

10235 Política Exterior Espanyola 20870 Política Exterior Espanyola

10236 Institucions i Dret Comunitari 20871 Institucions Comunitàries

10237 Polítiques Comunitàries 20872 Polítiques Comunitàries

10238 Problemes Actuals Relacions Internac. 20877 Problemes Actuals Relacions
Internac.

10335 Pràctiques 22905 Practicum de Polítiques 

11019 Memòria 22905 Practicum de Polítiques 

Equiparacions a la llicenciatura de Sociologia
Alumnat amb el primer cicle incomplet (les matèries d’accés NO estan totes superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10185 Història Universal Contemporània 20810 Història Contemporània I
20811 Història Contemporània II

10186 Economia 20808 Economia Política I
20809 Economia Política II

10187 Dret Constitucional 20827 Dret Constitucional

10188 Estadística per a Ciències Socials 20834 Estadística
21050 Tècniques d’Investigació I

10189 Demografia 20836 Demografia

10190 Ciència Política 20800 Ciència Política
20802 Institucions Polítiques

10191 Teoria Sociològica 20815 Sociologia General I
20817 Estructura Social I (General)

10192 Metodologia de les CC. Socials 21073 Metodologia de les CC. Socials

10205 Tècniques d’Investigació Social 21051 Tècniques d’Investigació II
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10206 Estructura Social Societats Avançades 21057 Estructura i canvi social

10207 Teoria Sociològica II 21054 Teoria Sociològica II

10208 Epistemologia de les CC. Socials 21109 Epistemologia

10209 Antropologia 21056 Antropologia Social
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Equiparacions a la llicenciatura de Sociologia (cont.)
Alumnat amb el primer cicle incomplet (les matèries d’accés NO estan totes superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10210 Sociologia de la Comunicació 21097 Sociologia de la Comunicació

10211 Estructura Social de Catalunya 20818 Estructura Social II (d’Espanya i
Catalunya)

10212 Economia de les Polítiques Socials 21087 Economia de les Polítiques
Socials

10213 Sociologia de les Organitzacions 21077 Sociologia de les Organitzacions

10215 Anàlisi de Dades 21052 Tècniques d’Investigació III

10216 H. Contemporània de Catalunya 22156 Catalunya Contemporània

10217 Problemes Actuals Teoria Social 22800 Problemes Actuals Processos
Educ.

10218 Psicologia Social 21059 Psicologia Social

10219 Sociologia del Coneixement 21101 Sociologia del Coneixement

10220 Sociologia de l’Educació 21093 Sociologia de l’Educació

10221 Sociologia de la Família 21089 Sociologia de la Família

10222 Sociologia del Treball 21067 Sociologia del Treball

10223 Sociologia Urbana 21065 Població, Territori i Medi

10335 Pràctiques 22905 Practicum de Polítiques 

11019 Memòria 22905 Practicum de Polítiques 

Equiparacions a la llicenciatura de Sociologia
Alumnat amb el primer cicle complet (totes les matèries d’accés superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10185 Història Universal Contemporània 20810 Història Contemporània I
20811 Història Contemporània II

10186 Economia 20808 Economia Política I
20809 Economia Política II

10187 Dret Constitucional 20812 Introducció al Dret
20827 Dret Constitucional

10188 Estadística per a Ciències Socials 20834 Estadística
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20819 Tècniques d’Investigació I

10189 Demografia 20836 Demografia

10190 Ciència Política 20800 Ciència Política
20802 Institucions Polítiques
20822 Política Espanyola I
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Equiparacions a la llicenciatura de Sociologia (cont.)
Alumnat amb el primer cicle complet (totes les matèries d’accés superades)

CODI PLA DE 1986 CODI PLA DE 1992

10191 Teoria Sociològica 20815 Sociologia General I
20817 Estructura Social I (General)
21053 Teoria Sociològica I
20816 Sociologia General II

10192 Metodologia de les CC. Socials 21073 Metodologia de les CC. Socials
20821 Iniciació a la Recerca
21055 Introducció a l’Antropologia
20841 Anglès

10205 Tècniques d’Investigació Social 21051 Tècniques d’Investigació II

10206 Estructura Social Societats Avançades 21057 Estructura i Canvi Social

10207 Teoria Sociològica II 21054 Teoria Sociològica II

10208 Epistemologia de les Ciències Socials 21109 Epistemologia

10209 Antropologia 21056 Antropologia Social

10210 Sociologia de la Comunicació 21097 Sociologia de la Comunicació

10211 Estructura Social de Catalunya 20818 Estructura Social II (d’Espanya
i Catalunya)

10212 Economia de les Polítiques Socials 21087 Economia de les Polítiques
Socials

10213 Sociologia de les Organitzacions 21077 Sociologia de les Organitzacions

10215 Anàlisi de Dades 21052 Tècniques d’Investigació III

10216 H. Contemporània de Catalunya 22156 Catalunya Contemporània

10217 Problemes Actuals Teoria Social 22800 Problemes Actuals Processos
Educ.

10218 Psicologia Social 21059 Psicologia Social

10219 Sociologia del Coneixement 21101 Sociologia del Coneixement

10220 Sociologia de l’Educació 21093 Sociologia de l’Educació
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10221 Sociologia de la Família 21089 Sociologia de la Família

10222 Sociologia del Treball 21067 Sociologia del Treball

10223 Sociologia Urbana 21065 Població, Territori i Medi

10335 Pràctiques 22906 Practicum de Polítiques 

11019 Memòria 22906 Practicum de Polítiques 



Guia ciencies politiques2  23/07/97 21:59  Página 57
4C. Tercer Cicle
i Estudis de Postgrau

La Facultat acull i dóna suport, a més de les seves pròpies activitats, als programes de tercer
cicle, organitzats pels Departaments, que es relacionen a continuació.

Doctorat i Mestratge en Ciència Política
Organitzat pel Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Es compon de:
– Un programa de Doctorat, encaminat a la formació superior i a la investigació política.

Inclou cursos i seminaris, la realització d’una memòria de recerca i l’elaboració d’una
tesi doctoral.

– Un programa de mestratge, encaminat a donar una formació superior a persones amb una
orientació professional per a la qual és rellevant la capacitació per a l’anàlisi política
(mitjans de comunicació, assessorament, etc.) Inclou cursos i seminaris, i la realització
d’una memòria de recerca.

Ambdós programes tenen una orientació predominantment comparativa. Les àrees
fonamentals d’especialització són política espanyola, relacions internacionals, política
europea i política al continent americà.

Doctorat en Sociologia
Organitzat pel Departament de Sociologia

El programa de Doctorat del Departament de Sociologia compta amb tres especialitats:
Organització Social i Treball; Processos de Socialització: sociologia de l’educació, de la
família i del gènere; Sociologia del Coneixement, de la Ciència i de la Cultura. Aquestes
línies d’especialització permeten sistematitzar l’oferta del Departament, que pretén, a partir
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del coneixement profund en qüestions metodològiques bàsiques i tècniques d’investigació
social, respondre a qüestions centrals de la Sociologia contemporània.
Els estudiants comptaran per a la seva realització amb l’orientació dels tutors. Conjuntament
determinaran el currículum acadèmic d’especialitat que, a més dels cursos propis, serà
complementat amb matèries afins de la resta de les especialitats d’altres programes de
Doctorat i, opcionalment, amb un treball de recerca en el camp de l’especialitat triada.
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Mestratge en Gestió Pública
Programa Interuniversitari de Govern i de Gestió Pública organitzat per la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Superior d’Administració
i Direcció d’Empreses.

És un programa per a titulats superiors universitaris que vulguin ocupar alts càrrecs en
organitzacions públiques, parapúbliques o privades estretament relacionades amb el sector
públic. S’estructura, de manera interdisciplinària, al voltant de conceptes i tècniques essencials
per a les activitats de planificació i gestió d’organitzacions. S’orienta deliberadament cap a
l’aplicació pràctica dels coneixements, i es procura que els graduats adquireixin l’habilitat
i la flexibilitat necessàries per respondre adequadament davant de situacions problemàtiques
reals.
Es tracta d’un programa altament competitiu, de dos anys de durada a temps complet i amb
dedicació exclusiva, i de tres anys a temps parcial. Compta amb el patrocini de la Conselleria
de Governació de la Generalitat de Catalunya i de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, així com amb l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona.

Mestratge d’Administració i Gestió Mediambiental
Organitzat pel Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Aquest mestratge té com a objectiu la formació d’experts en la gestió pública del medi
ambient i el perfeccionament dels professionals que ja estan realitzant funcions d’aquest
tipus a diferents administracions públiques.
El curs es compon d’un mòdul general introductori dels diferents aspectes generalistes de
la matèria i de mòduls d’especialització en les branques més sectorials, des de l’atmosfera
i el soroll fins a les tecnologies mediambientals.
Està destinat a llicenciats en Ciències Socials, entre d’altres, interessats a rebre una informació
específica en l’àmbit de l’administració i gestió del medi ambient. També està destinat a
professionals al servei de les diferents administracions públiques que desitgin millorar el
seu nivell de formació i d’especialització.

Diplomatura de postgrau. Relacions Institucionals
i Màrqueting Públic: Anàlisi i Pràctica
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Organitzat pel Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Aquest programa té com a objectiu la formació superior en les capacitats necessàries per a
una activitat professional en l’àmbit de la comunicació exterior de les administracions
públiques i de les organitzacions sense ànim de lucre. Es concentra, per tant, en l’adquisició
i el desenvolupament d’habilitats d’expressió, d’anàlisi de pràctiques comunicatives,
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d’elaboració d’estratègies de comunicació,...
Està especialment destinat a persones que realitzaran activitats d’aquest ordre en institucions
públiques, partits, organitzacions socials, corporacions,...

Mestratge en Estudis Internacionals
Coorganitzat amb el CIDOB, vol servir d’introducció genèrica als diversos aspectes (polítics,
econòmics, jurídics) dels estudis internacionals. Durant el primer any es cursen matèries
d’anàlisi del sistema internacional, acció exterior de l’Estat, dret internacional públic i
economia internacional, entre d’altres. El segon curs es dedica a la política exterior i de
defensa espanyoles, economia internacional, organitzacions internacionals, etc. És condició
imprescindible tenir un bon coneixement d’anglès i de francès.

Curs universitari de Màrqueting i Patrocini Esportiu
Organitzat pel Centre d’Estudis Olímpics

El patrocini i l’esport estableixen múltiples relacions que condicionen la seva gestió
econòmica, la planificació dels mitjans de comunicació i les estratègies publicitàries d’un
gran nombre d’ofertes comercials.
La gestió de l’esport, però també moltes activitats comercials, ja no poden entendre’s sense
considerar aquestes noves sinergies.
L’objectiu del curs és formar professionals d’alta especialització que puguin respondre a
aquesta nova situació.

El programa inclou les àrees següents:

– Màrqueting i esport
– Esponsorització i esport
– El patrocini publicitari vist des de l’esport
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– El patrocini publicitari vist des de l’empresa
– L’entorn legal del patrocini

NOTA: PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A L’ESCOLA DE TERCER
CICLE I DE FORMACIÓ CONTINUADA
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4D. Grups de Recerca
La Facultat acull en les seves instal·lacions els grups d’investigació següents:

Centre d’Estudis Japonesos
L’objectiu del Centre és constituir una entitat universitària que permeti a professors i
estudiants, a responsables econòmics, científics i polítics en general, un coneixement més
ampli i directe de la societat i la cultura japoneses. Desptax B3-119. Telf. 5812401.

Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport
Té com a objectius potenciar l’estudi i la investigació en l’àmbit del moviment olímpic i de
totes les qüestions relatives a les relacions entre cultura i esport. Des del curs 1994-95, el
Centre gestiona la Càtedra Internacional d’Olimpisme, fruit d’un conveni entre el Comitè
Internacional Olímpic i la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les activitats del Centre
destaquen l’organització anual d’un simposi internacional (1998: Televisió i Jocs Olímpics),
les activitats docents, especialment el curs de Màrqueting i patrocini esportiu, els cursos
d’introducció a Internet per a institucions esportives i la publicació de monografies i working
papers. També disposa d’un Centre de Documentació especialitzat en qüestions olímpiques
i de l’esport, connectat on line amb les bases de dades internacionals. Despatx B3-107.
Telf. 5811992.
http://blues.uab.es/olympic.studies

Centre d’Estudis per a la Pau i el Desarmament
És un centre especialitzat de recerca, que desenvolupa investigacions sobre conflictes
internacionals, estudis sobre la pau, defensa, seguretat i desarmament, i promou el seu estudi
a nivell superior mitjançant conferències, seminaris i publicacions.
Despatx B3-115. Telf. 5812424.

Institut de Ciències Polítiques i Socials
Desenvolupa activitats de recerca i docència en l’àmbit de les ciències polítiques i socials,
amb atenció particular a la societat catalana i a les seves connexions amb la societat espanyola
i internacional. Despatx B3-111 i B3-113. Telf. 5811852.

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 61
Investigacions en Sociologia de la Religió
Aquest grup d’investigació, que inicià les seves activitats l’any 1974, té com a objectiu
l’estudi sociològic dels fenòmens religiosos, en un sentit ampli: es pretén englobar els
diversos aspectes i els diferents canals d’expressió (tradicionals o no, institucionalitzats o
no) dels fenòmens religiosos a la societat actual. Despatx B3-117. Telf. 5812272 i 5812417.
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Seminari d’Estudis de la Dona
Coordina les activitats docents i d’extensió universitària del Departament de Sociologia en
els temes relacionats amb la situació social de les dones. En l’àrea docent imparteix cursos
de doctorat, seminaris i un diploma de tercer cicle: Política social i desigualtat sexual. Les
activitats d’extensió han inclòs la realització de jornades d’estudi i conferències. Ha publicat
diversos llibres i a més consta d’un Centre de Documentació. Despatx B3-173. 
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Grup d’Estudis Sociològics de Treball i Vida Quotidiana
Aquest grup realitza investigacions relacionades amb el treball (mercat de treball, dona i
treball, noves professions) i la vida quotidiana (temps domèstic i d’oci, consum). La seva
principal línia de recerca radica en les implicacions teòriques i pràctiques de la relació entre
treball i vida quotidiana. Despatx B3-059. Tel. 5812445.
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5. Serveis
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Secretaria acadèmica

Telèfons
Afers acadèmics: Ana Soto Vilchez 581 12 21

Anna Martí Girbau 581 17 65
Paloma García de Palau 581 17 65
M. Cati Gallego González 581 12 21
Ismael Peña López 581 17 65

Deganat: Núria Solé Jareño 581 13 38

Gestor Acadèmic: Jordi Castanera i Marín 581 12 21

La nostra adreça electrònica és SCPG4@cc.uab.es

L’horari d’atenció al públic és de 10 a 13 hores i de 17 a 19.30 hores. L’horari del mes
d’agost és de 10 a 13 hores.

A partir de l’1 de juliol d’enguany tota la Universitat i en concret la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia posa en funcionament un Servei d’Informació Telefònic Automàtic
(SITA) que permet una atenció permanent a l’usuari. Tant pel tel. 581 12 21 com pel 581
17 65 si pitxeu:

l’ 1 obtindreu informació sobre MATRÍCULA
si pitxeu una altra vegada l’ 1 matrícula Alumnes de primer curs
si pitxeu el 2 matrícula Altres alumnes
si pitxeu el 3 matrícula Equipar. per canvi de pla
si pitxeu el 4 matrícula Reincorporacions

el 2 obtindreu informació sobre ACCÉS A SEGON CICLE

el 3 obtindreu informació sobre TÍTOLS I CERTIFICATS
si pitxeu l’1 Títols
si pitxeu el 2 Certificats

el 4 obtindreu informació sobre TRASLLATS I CONVALIDACIONS
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si pitxeu l’ 1 Trasllats
si pitxeu el 2 Convalidacions

Per anar de manera més ràpida podeu fer, per exemple:
581 12 21 1 2 Matrícula altres alumnes
581 17 65 3 1 Títols
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Consergeria

Telèfons
Porter Major: Antonio Borrallo Ortiz 581 21 21
Sotsconserge Miguel Ángel Gimeno Chica 581 12 02
Bidells: Charo Martín Cruz 581 12 02

Manuel Gil González 581 12 02
María Guillén López 581 12 02

Departament de Sociologia

Secretària Ángela Palau Artigas 581 11 52
Isabel Rodríguez Fernández 581 11 52

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Gestora Departamental 581 24 39
Secretària Mercè Audí Prieto 581 17 67

Biblioteca de Ciències Socials
(http://www.bib.uab.es/socials)

La Biblioteca és un servei interfacultatiu que pertany al servei de Biblioteques de la UAB
i recull, tal com indica el reglament del Servei de Biblioteques, tots els fons bibliogràfics i
documentals de les facultats i departaments de Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials
i Ciències Polítiques i de Sociologia.

Són més de 140.000 volums i més de 5.600 títols de publicacions periòdiques especialitzades
en aquestes matèries, un fons considerable d’estadística espanyola i estrangera i dues
col·leccions especials: la Biblioteca Carandell, especialitzada en història econòmica dels
segles XIX i XX, de 12.000 vol. i la Biblioteca del Banco Urquijo, especialitzada en economia
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regional, d’uns 15.000 vol.; a més, hi ha la col·lecció de tesis de doctorat i de llicenciatura
llegides a les tres facultats.

La Biblioteca , que ha estat ampliada a finals de 1996, ocupa actualment una superfície de
6.369 m2 dividia en quatre plantes i el dipòsit.
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Estructura:

Planta 0 (Localització Ciències Socials-Recerca).
– Consergeria.
– Catàlegs.
– Xarxa cd-rom.
– Servei de fotocòpies.
– Publicacions periòdiques.
– Monografies.
– Préstec.
– Teledocumentació.
– Informació bibliogràfica.
– Adquisicions.
– Processament tècnic.
– Direcció.
– Biblioteca Carandell.
– Sala personal investigador.

Planta -1 (Localització Ciències Socials-Estadística i Ciències Socials-Audiovisuals)
– La sala d’Estadística recull tot el material estadístic i informes de cambres, bancs i

empreses. 
– Sala d’audiovisuals. La sala està dotada d’un aparell lector i reproductor de microfilms i

microfitxes, un televisor i un vídeo i uns auriculars.
– Dues cabines de consulta del material per a professors i alumnes i treballs en grup.

Planta -2 i -3 (Localització Ciències Socials)
– Monografies.
– Xarxa cd-rom.
– Servei de fotocòpies.
– Préstec.
– Sales de treball.
– Accés a Internet.
– Catàlegs.
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Dipòsit

– El dipòsit conté la Biblioteca del Banco Urquijo, la col·lecció de tesis i tesines, els duplicats,
fullets i una part cada cop més gran dels fons de monografies i publicacions periòdiques.
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Horaris

Ciències Socials-Recerca i Estadística (Plantes 0 i -1)
– De dilluns a divendres de 8.30 del matí a les 21.00 hores de la nit
– Setmana Santa de les 8.30 del matí a les 14.45 hores de la tarda
– Juliol i agost de les 8.30 del matí a les 19.45 hores de la tarda

Ciències Socials (Plantes -2 i -3)
Aquestes dues plantes obren les 24 hores tots els dies de l’any

Serveis

La Biblioteca ofereix els serveis següents:

• Préstec de monografies: és un servei que està a disposició de la comunitat universitària i
està informatitzat des del curs 93/94. La normativa general de préstec acordada per la
Comissió General de Biblioteques estableix les condicions de préstec i la tipologia dels
usuaris. Per a accedir a aquest servei cal tenir el carnet que justifica la vinculació amb la
UAB. El préstec per alumnes és de 3 llibres durant 15 dies prorrogables si el llibre no ha
tornat a ser demanat.

• Préstec interbibliotecari
• Reprografia: es disposa de màquines d’autoservei
• Consulta material audiovisual
• Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de la UAB: des de l’any 1990, el catàleg col·lectiu

de les biblioteques de la UAB està informatitzat amb el sistema VTLS (Virginia Technical
Library System). És accessible des de tots els terminals de consulta pública que es troben
a les biblioteques, des dels despatxos i aules d’informàtica connectades a la xarxa
informàtica de la Universitat i des de casa amb un PC connectat amb un mòdem a la línia
telefònica. També es pot accedir al Catàleg Col·lectiu de totes les Universitats Catalanes
i a altres institucions que pertanyen a la xarxa VTLS. Si voleu ampliar aquesta informació
dirigiu-vos a la Unitat de Referència i Informació Bibliogràfica de la Biblioteca, tel. 1819
o consulteu la pàgina web: http://www.bib.uab.es/connecta.htm.

• Biblioteca digital: consulta del text complet de 221 revistes científiques de totes les àrees
en format electrònic. Adreça Internet: http://decomate.uab.es

• Tramesa de sumaris de revistes als Departaments i elaboració del Butlletí de noves
adquisicions.

• Referència i Informació Bibliogràfica: dóna suport als usuaris en les seves necessitats
d’informació i formació: 
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Elaboració de guies
Exposicions bibliogràfiques
Pla de formació: durant els mesos d’octubre i març es faran visites guiades a la Biblioteca
i durant tot el curs hi haurà una programació de cursets sobre accés a recursos
d’informació.
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NOTA: La programació dels cursets i visites guiades que es realitzaran al llarg del
curs es podrà consultar als taulells d’anuncis de la Biblioteca i per mitjà del web:
http://www.bib.uab.es/socials

Telèfons

Cap Montse CATAFAL 581 18 18
Adquisicions Carmen FARRÉ 581 14 80
Catalogació Montse COLL 581 11 35
Sala de Revistes Rosa PI 581 15 70
Referència i Info. Bibliogràfica Montse RABAT 581 18 19
Servei de préstec 581 18 01
Consergeria 581 10 64
Fax 581 20 09
Coordinador

Servei d’Informàtica distribuïda de Ciències Socials

Aules Informatitzades

Per aquesta denominació entenem el conjunt dels recursos informàtics de docència de la
Facultat de Dret, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia.

Les Aules Informatitzades s’emmarquen en una unitat de servei denominada Servei
d’Informàtica Distribuïda que, segons l’art. 3 del Reglament dels Serveis Informàtics aprovat
per la Junta de Govern del 24.10.1996, representa una estructuració territorial que permet
la vinculació de centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres especials
de recerca, serveis i centres d’estudis.

L’accés dels estudiants a les Aules Informatitzades està modulat per les necessitats de la
docència homologada que determinin les facultats dins el marc de les “Normes d’Ús de les
Aules i Laboratoris Docents” aprovades a la reunió de la Comissió d’Investigació del dia
11.10.1996; així, les facultats determinen el règim d’ús dels recursos disponibles a través
dels òrgans de govern competents: les Comissions de l’Aula d’Informàtica atenen al règim
d’utilització dels recursos informàtics de docència, i la Comissió del Servei d’Informàtica
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Distribuïda de Ciències Socials, de caràcter consultiu, analitza i vehicula les propostes,
suggeriments i reclamacions dels usuaris dels recursos informàtics, inclosos els de recerca
i de gestió, de l’àmbit territorial. 

A la zona B0, eix central, hi ha 117 ordinadors distribuïts en dos sales de 57 i 60 màquines
cadascuna, tots connectats amb la xarxa local NOVELL. Es disposa de connexió a
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INTERNET i del programari necessari per a la docència. El seu ús prioritari és el docent i
s’hi permet l’accés lliure durant les franges no ocupades per classes programades. Disposa,
a més, de dues impressores làser i una impressora d’injecció de tinta a color. Hi tenen accés
prioritari tots els membres de les Facultats de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials,
i de Ciències Polítiques i Sociologia.

Es disposa, a més, d’una sala amb 4 ordinadors multimèdia per a ús exclusiu de docència,
situada al mateix espai B0.

A la zona B1, aules 21, 22 i 23 hi ha 88 ordinadors distribuïts en tres sales de 30, 29 i 29
màquines cadascuna, tots connectats amb la xarxa local NOVELL. La sala 23 és d’ús exclusiu
per a docència. Es disposa de connexió a INTERNET i del programari necessari per a la
docència. El seu ús prioritari és el docent i s’hi permet l’accés lliure durant les franges no
ocupades per classes programades. Disposa, a més, de dues impressores làser. Hi tenen accés
prioritari tots els membres de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

L’horari és de 08:00 a 21:00 hores ininterrompudament a la zona B0 i de 9:00 a 21:00
a la B1.

El personal per a atendre aquests serveis és el següent:

Responsable: David López 

Operadors: J. Ignasi Forcén
Juan Guillén
Andreu Pompas
Antonio Valdivia

Telèfon: 581 12 05

Funcionament de les aules

A l’engegar un ordinador, demanarà ‘Boot form netwrok Y/N’. Nosaltres li donarem ‘Y’
(compte, només ‘Y’). A continuació, la màquina farà tot un seguit de feines d’inicialització,
acabades les quals demanarà un nom d’usuari. Arribats aquí, posarem el nom corresponent
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a la facultat (DRET, POL o ECO) o el genèric si som de fora (AULA). A partir d’aquest
moment tindrem accés a tots els recursos de la xarxa : Windows i el seu programari (Access,
Word, Excel, WordPerfect, SPSS, etc.) i utilitats de DOS com WordPerfect, SPSS per DOS,
Gauss, etc. A més, es pot fer servir el programari de reserva d’ordinador, les instruccions
del qual estan penjades a les aules. Tenen dret a reservar ordinador els membres de les tres
facultats. La reserva màxima és de dues hores per persona i dia.
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Els preus dels serveis d’impressió son els següents :

1 plana per impressora làser de 300x300 punts (qualitat esborrany) : 10 pts.
1 plana per impressora làser de 600x600 punts (qualitat alta) : 20 pts.
1 plana per impressora injecció a color de 300x300 punts : 50 pts.

Es recorda que l’import de les impressions no es pot abonar en efectiu. Només s’admetran
cobraments mitjançant qualsevol targeta moneder electrònic (com per exemple el carnet
d’estudiant), o bé amb la targeta forfait, amb ingrés previ de l’import (500 pts. o 1000 pts.)
a qualsevol dels comptes oberts per la UAB a aquest efecte a la Caixa de Barcelona o a la
Caixa d’Estalvis de Catalunya (ambdues amb oficines al campus).

És important recordar les normes d’ús de l’aula :

• No es pot menjar ni beure.
• No es pot fumar
• No es poden fer servir els ordinadors per a ús lúdic : Jocs, IRC, CHAT, etc.
• És obligatori desallotjar l’aula quan comença una classe.
• Els horaris de les classes poden canviar sense avís previ. La docència sempre té prioritat

sobre l’ús lliure.

La “Normativa de seguretat per als usuaris dels recursos informàtics de la UAB” és vinculant
per als usuaris de les Aules Informatitzades.
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Telèfons d’Interès

Departament de Ciència Política i de Dret Públic 581 17 67
Departament de Sociologia 581 11 52
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Calendari
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Calendari acadèmic

Exàmens de setembre del curs 1996-1997

Els exàmens de setembre corresponents al curs 1996-1997 es faran entre els dies 1 i 13 de
setembre de 1997, ambdós inclosos.
La data final d'entrada de notes a secretaria serà el dia 17 de setembre.

Proves d'accés a la universitat

Els exercicis de les PAAU del mes de setembre es faran durant els dies 17 (dimarts) i 19
(dijous).

Primer semestre curs 1997-1998

Docència: Del 29 de setembre al 19 de desembre de
1997 i del 7 al 16 de gener de 1998

Setmana prèvia a la realització 
dels exàmens: Del 19 al 23 de gener de 1998

Exàmens de la primera convocatòria 
del primer semestre de les
assignatures del pla d'estudis de 1992: Entre el 26 de gener i el 13 de febrer de 1998

Exàmens parcials de les assignatures 
anuals i exàmens finals
de les assignatures semestrals 
del pla d'estudis de 1986: Entre el 26 de gener i el 13 de febrer de 1998

La data final d'entrada de notes a secretaria serà el dia 27 de febrer de 1998

Segon semestre del curs 1997-1998

Docència: Del 16 de febrer al 29 de maig de 1998
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El dia 14 d'abril serà no lectiu; festa 
institucional de la Facultat

Setmana prèvia a la realització 
dels exàmens: De l’1 al 5 de juny de 1998
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Exàmens de la primera convocatòria 
del segon semestre de les
assignatures del pla d'estudis de 1992: Entre el 8 i el 26 de juny de 1998

Exàmens de la segona convocatòria 
del primer semestre de les
assignatures del pla d'estudis de 1992: Entre el 29 de juny i el 10 de juliol de 1998

Exàmens finals de les assignatures 
del pla d'estudis de 1986: Del 8 de juny al 10 de juliol de 1998

La data final d'entrada d'actes a secretaria serà el 15 de juliol de 1998.

Exàmens de la segona convocatòria 
del segon semestre de les
assignatures del pla d'estudis de 1992: Entre l'1 i el 12 de setembre de 1998

Exàmens de les assignatures 
(anuals i semestrals)
del pla d'estudis de 1986: Entre l'1 i el 12 de setembre de 1998.

La data final d'entrada de notes a secretaria serà el 15 de setembre de 1998.

Dies festius a tots els centres de la UAB

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya dijous
12 d'octubre Festa de la Hispanitat diumenge
1 de novembre Tots Sants dissabte
6 de desembre La Constitució dissabte
8 de desembre La Immaculada dilluns
25 de desembre Nadal dijous
26 de desembre Sant Esteve divendres
1 de gener Cap d'Any dijous
6 de gener Reis dimarts
10 d’abril Divendres Sant divendres
13 d’abril Dilluns de Pasqua dilluns
1 de maig Festa del Treball divendres
24 de juny Sant Joan dimecres
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Festes locals

24 de setembre Diada de la Mercè dimecres
1 de juny Segona Pasqua dilluns
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Festa institucional

El dia de la festa institucional a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia serà el 14
d'abril de 1998.

Vacances de Nadal

Des del dimarts 23 de desembre de 1997 fins al dimarts 6 de gener de 1998, ambdós inclosos.

Vacances de Pasqua

Des del dissabte 4 d’abril fins al dilluns 13 d’abril de 1998, ambdós inclosos.

Calendari administratiu del curs 1997-1998

Matrícula de primer i segon cicle

Alumnes de primer curs assignats en primera
preferència i més grans de vint-i-cinc anys Del 22 al 24 de juliol1

Errors i renúncies de reassignació 28 de juliol

Alumnes amb tot aprovat al juny Del 25 al 30 de juliol1

Alumnes de primer curs assignats el dia Del 3 i 4 de setembre1

2 d'agost, reclamacions i condicionals

Accés a segon cicle (complements de formació) 18 de setembre

Alumnes examinats al setembre Del 22 de setembre al 8 d'octubre1

Canvis i anul·lacions d'assignatures Del 20 al 31 d'octubre de 1997
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Canvis i anul·lacions d'assignatures Del 16 al 23 de febrer de 1998
sense efectes econòmics

Anul·lació de matrícula de primer i segon cicle Fins al 14 de novembre

1. Segons el calendari de matrícula publicat a aquest efecte
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Sol·licituds d'equiparacions Fins al 18 de juliol
Fins al 19 de setembre

Sol·licitud d’examen de la convocatòria extraordinària de febrer

Del 9 al 19 de desembre

Sol·licitud d’exàmens de cinquena i sisena convocatòries amb tribunal, 
del pla d'estudis de 1986

Convocatòria de juny Fins al 30 d'abril de 1998
Convocatòria de setembre Fins al 17 de juliol de 1998
Per assignatures semestrals Fins al 19 de desembre de 1997

Sol·licitud d’examen de sisena convocatòria amb tribunal, dels plans d'estudis de 1992

Primera convocatòria del primer semestre Fins al 19 de desembre de 1997
Segona convocatòria del primer semestre Fins al 30 d'abril de 1998
Primera convocatòria del segon semestre Fins al 30 d'abril de 1998
Segona convocatòria del segon semestre Fins al 18 de juliol de 1998

Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Del 16 de juny al 14 de juliol de 1997 i del 4 al 29 de setembre de 1997

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de setembre   Fins al 5 de setembre de 1997

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de novembre  Fins al 31 d’octure de 1997
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Sol·licituds de trasllats d'expedients acadèmics

Presentació d'instàncies De l'1 al 31 de juliol de 1997
Data límit per lliurar al centre les qualificacions 5 de setembre de 1997
de la convocatòria de juny
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Proposta de resolució al rector 19 de setembre de 1997
Data límit per lliurar al centre les qualificacions 30 de setembre de 1997
de la convocatòria de setembre
Proposta de resolució al rector 7 d'octubre de 1997

Sol·licituds de reingrés a la Facultat

De l'1 al 31 de juliol de 1997
De l'1 al 19 de setembre de 1997

Calendari acadèmic i administratiu del curs 1997-1998

Juny de 1997
Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de juny Fins al 6

Del 16 de juny al 14 de juliol Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Juliol de 1997
Presentació d’instàncies de sol·licituds de 
trasllats d'expedients acadèmics per 
accedir a la UAB De l'1 al 31

Sol·licituds de reingrés a la Facultat De l'1 al 31

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de juliol Fins al 7
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Sol·licitud d'equiparacions per canvi de pla Fins al 18

MATRÍCULA Alumnes de primer curs
assignats en  primera preferència i més Del 22 al 24
grans de vint-i-cinc anys: 22, 23 i 24 Polítiques i Sociologia
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MATRÍCULA Alumnes amb tot aprovat Del 25 al 30
25, 28, 29 i 30 Polítiques i Sociologia

MATRÍCULA Alumnes de primer curs
errors i renúncies a reassignacions 28

Setembre de 1997
Exàmens de setembre corresponents al
curs 1996-1997 Entre el 2 i el 13

MATRÍCULA Alumnes de primer curs 
assignats el dia 2 d'agost, reclamacions i 
condicionals 3 i 4

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de
setembre Fins al 5

Sol·licitud de trasllat d'expedient. Data límit
per lliurar al centre les qualificacions 
de la convocatòria de juny Fins al 5

Sol·licitud de convocatòria de gràcia Del 4 al 29

Diada Nacional de Catalunya 11 

Proves d'accés a la universitat Entre el 16 i el 18

MATRÍCULA Accés a segon cicle 
(complements de formació) 18

Data final d'entrada de notes a secretaria 17

Sol·licitud de trasllat d'expedient. 
Proposta de resolució al rector 19
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Sol·licitud d'equiparacions per canvi de pla Fins al 19

Sol·licituds de reingrés a la Facultat Fins al 19

Diada de la Mercè 24
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MATRÍCULA: Alumnes examinats al setembre Del 22 al 8 d'octubre
Alumnes de Polítiques i de Sociologia. Pla nou del 22 al 2 d’octubre

Pla vell 6 d'octubre
Altres 7 i 8 d'octubre

Sol·licitud de trasllat d'expedient. Data límit 
per lliurar al centre les qualificacions de la 
convocatòria de setembre Fins al 30

Octubre de 1997
Inici de les classes del primer semestre

Festa de la Hispanitat 12 

Sol·licitud de trasllat d'expedient: 
Proposta de resolució al rector 7

Canvis i anul·lacions d'assignatures i/o grups Del 20 al 31 

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de 
novembre Fins al 31

Novembre de 1997
Tots Sants 1

Anul·lació de matrícula de primer i segon cicle Fins al 14

Desembre de 1997
La Constitució 6
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La Immaculada 8

Sol·licitud d’examen de la convocatòria 
extraordinària de febrer Del 9 al 19
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Sol·licitud d’exàmens de la cinquena i 
sisena convocatòries amb tribunal: 
pla d'estudis de 1986. Per assignatures semestrals
pla d'estudis de 1992. Primera convocatòria
del primer semestre Fins al 19

Vacances de Nadal (els dies 25 i 26 de 
desembre, i 1 i 6 de gener es consideren 
NO lectius a tots els efectes) Del 24 al 6.01.97

Gener de 1998
Finalització de les classes del primer semestre 16

Setmana prèvia a la realització dels exàmens Del 19 al 23

Exàmens de la primera convocatòria del 
primer semestre de les assignatures del 
pla d'estudis de 1992
Exàmens parcials de les assignatures anuals 
i exàmens finals de les assignatures semestrals 
(pla d'estudis de 1986) Del 26 al 13 de febrer

Febrer de 1998
Inici de les classes del segon semestre 16

Canvis i anul·lacions d'assignatures sense 
efectes econòmics (exclosos els canvis de grups) Del 16 al 23

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de març Fins al 25
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Abril de 1998
Vacances de Pasqua (els dies 10 i 13 es 
consideren NO lectius a tots els efectes) Del 4 al 13

Festa institucional de la Facultat 14
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Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de maig Fins al 27

Sol·licitud d’exàmens de cinquena i 
sisena convocatòries amb tribunal:
pla d'estudis de 1986. Convocatòria de juny.
pla d'estudis de 1992. Segona convocatòria 
del primer semestre i primera convocatòria del 
segon semestre Fins al 30

Maig de 1998
Festa del Treball 1

Últim dia de classes del segon semestre 29

Juny de 1998
Segona Pasqua 1

Setmana prèvia a la realització dels exàmens De l’1 al 5

Exàmens de la primera convocatòria 
del segon semestre de les assignatures 
del pla d'estudis de 1992 Del 8 al 26

Sant Joan 24

Data límit per lliurar les sol·licituds de 
convalidacions i recursos per resoldre a la 
Comissió de Convalidacions del mes de juliol Fins al 29

Exàmens de la segona convocatòria 
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del primer semestre de les assignatures 
del pla d'estudis de 1992 Del 29 al 10 de juliol

Exàmens finals de les assignatures del pla 
d'estudis de 1986 Del 9 a l'11 de juliol
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Juliol de 1998
Data final d'entrada d'actes a secretaria 16

Sol·licitud d’examen de la sisena convocatòria 
amb tribunal:
pla d'estudis de 1992. Segona convocatòria 
del segon semestre
pla d'estudis de 1986. Convocatòria  
de setembre Fins al 18

Setembre de 1998
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Exàmens de la segona convocatòria del segon 
semestre de les assignatures del pla 
d'estudis de 1992 i segona convocatòria 
del pla d'estudis de 1986 De l'1 al 10

Data final d'entrada de notes a secretaria 15
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7. Informació d’interès general

1. Normativa academicoadministrativa

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent, du-
rant els dies i els mesos establerts en el calendari específic de cada centre.

Matrícula gratuïta

D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressupostos

Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.

Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.

En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de
què s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’im-
port de les taxes acadèmiques.

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocatòria ordinària

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al setembre.
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Convocatòria extraordinària de febrer (final de carrera)

Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.
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Per optar a aquesta convocatòria, caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria durant
les dates que el centre estableixi.

Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que

l’alumne no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria; per tant, l’alumne, en el moment de fer

la sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).

Plans d’estudis nous

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semestre són
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocatòria extraordinària de febrer

Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin més con-
venient.

1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendents fins

a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la docència

dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits repetits.
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a totes les assig-

natures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran esco-

llir entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatòria ex-

traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presentació a l’exa-

men. En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurida.

Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol
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És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’estu-
dis parcials efectuats a l’Estat espanyol en facultats universitàries, escoles tècniques supe-
riors de grau mitjà i centres anàlegs.

Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i aniran acom-
panyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada en què es
consignin les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes, i també del
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pla d’estudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon, se-
gellats pel centre d’origen.

La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a
proposta del vocal de convalidació del centre.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.

La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in-
ferior previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.

Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mínim
de 70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripció.

És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne acre-
diti no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.

Documentació que cal presentar

a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es volen con-

validar.
c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han es-

tat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacio-

nalitat del sol·licitant.

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats com-
petents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si escau, per la traducció (al català o
al castellà) realitzada pels organismes autoritzats.

La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarre-
garà de la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en la seva
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tramitació i resolució al Ministeri d’Educació i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).

D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de títols
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com també
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la persona in-
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teressada pretengui formalitzar la seva matrícula i situació acadèmica, excepte en els casos
de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.

La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con-
validació d’estudis parcials.

Trasllats

La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern, en la sessió del 16
d’octubre de 1990, va aprovar els criteris per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres
universitats cap a centres de la UAB. Aquests criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Totes les assignatures que figurin a l’expedient de l’alumne hauran d’estar aprovades.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans d’es-

tudi actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobre de la ca-
pacitat autoritzada.

• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.

• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Acadèmica
l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria correspo-
nent entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic.

La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.

En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de procedència
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat,
se’ls computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre rè-
gim de permanència d’aquesta universitat.

En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de per-
manència establert per aquesta universitat.
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Simultaneïtat d’estudis

1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vice-
rector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mitjà de preinscripció.
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2. La simultaneïtat d’estudis requereix tenir un mínim de 60 crèdits superats en el pla d’estu-
dis d’origen.

3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona matrícula es
faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinscripció.

4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’alumne.
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocupi plaça

a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sense tenir
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.

6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no podrà
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temps que
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funció.

2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadèmic de
l’alumne.

Règim de permanència

És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’apli-
cació a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, apro-
vat al maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats
en estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració
dels plans d’estudis.

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis

Article 1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquesta normativa s’aplicarà als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon
cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referència els ar-
ticles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis elaborats d’acord
amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals comu-
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nes dels plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials decrets de di-
rectrius generals propis de cada titulació.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els professors,
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alumnat. En
aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories prèvies efectives.
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1.3. S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot matricular per
primera vegada.

1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:

Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos

S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no su-

perades.

Article 2. Alumnes de primer curs

2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries dels dos se-
mestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim, de 12
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri-
cular-se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.

Article 3. Convocatòries per assignatura

Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada assig-
natura. Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que
a l’última convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria
de què estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb
el departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
qualificació al deganat o a la direcció del centre.

Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

4.1. L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la al llarg del
primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als degans o
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als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si
l’alumne no s’hagués matriculat.

4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de forma
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant, no farà
córrer convocatòria.
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4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d’avaluació de ca-
da assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són eminent-
ment pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests cri-
teris sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui programada
l’assignatura corresponent.

4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà de sis
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’alguna
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després d’haver-
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.

Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls
comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa.

5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa

6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aques-
ta normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-
la i que siguin de la seva competència.

6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu, en els
terminis legalment establerts.

Disposició addicional

El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.

Disposicions transitòries
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Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
se’ls aplicarà el règim de permanència aprovat pel Consell Social en data 28 d’abril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de permanèn-
cia aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els que-
darà el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:
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Pla d’estudis actual: Pla d’estudis nou:
convocatòries que l’alumne convocatòries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
5 4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics

Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a l’article 64 dels
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival al con-
junt d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del director):

1. Alumnes de primer curs

Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignatures en els ter-
minis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una assignatura
entre les convocatòries de juny i de setembre.

En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només apli-

carà reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu
l’import de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.

Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta nor-
mativa, podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.

2. Convocatòries per assignatura

Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes con-
vocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres
professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats pel
director del departament. Tots els professors signaran l’acta corresponent.
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3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

1) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà
sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa consideració que
si l’alumne no s’hagués matriculat.
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2) L’anul·lació de convocatòries tampoc no necessita cap justificació; se sol·licitarà a la se-
cretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’examen, que
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà en el
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de resoldre
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.

La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanència.

4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, se’ls
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.

Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el rè-
gim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se davant
el Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cada curs
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el calendari academico-
administratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus es-
tudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadè-
mic igual o superior a 2,8. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següent:
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qualifica-

ció que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assigna-

tures que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries
que l’alumne hagi utilitzat.

Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent,
d’acord amb la taula d’equivalències que regula l’apartat 4 de l’annex I del Decret
1267/1994, de 10 de juny, i que és la que s’indica tot seguit:
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• Suspens 0
• Aprovat 1
• Notable 2
• Excel·lent 3
• Matrícula d’honor 4
• No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza



informacio general politiques  23/07/97 22:13  Página 94
3. Per a cada titulació, i en cada curs acadèmic, es podran concedir com a màxim dos pre-
mis quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a cent.
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació a una
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una única
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar assabentats
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjançant una comu-
nicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament de re-
cepció. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització de la
prova i el tema elegit.

5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissió de Docència del centre o de la titulació. Es cons-
tituirà un tribunal per a cada titulació.

Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors i que
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.

El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica.

6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurada a la
Junta de Centre perquè l’aprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de Govern
perquè en faci l’aprovació definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corresponent
adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.
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L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona de-
signada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar
aquesta gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot
sol·licitar per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
d’Educació i Ciència, Oficina d’Educació, o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.
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2. Assignatures d'universitat per al curs 1997-1998

Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències

La Terra Canviant: Evidències Actuals 
i l'Evolució en el Passat Geologia J. Carrerras i J. Soldevila

Bridge Matemàtiques Mark Melnikov

Física Actual per a Tothom Física A. Bramon i J.A. Grífols

Ciències de la Comunicació

Grans Escoles Cinematogràfiques Comunicació Audiovisual i Publicitat Romà Gubern Garriga-No

Esport i Olimpisme a la Societat 
de la Informació Periodisme i Ciències de la Comunicació Miquel de Moragas

Ciències Econòmiques i Empresarials

Creació d'Empreses Economia de l'Empresa J.M. Veciana, J.M. Surís i
E. Garcia

Ciències de l'Educació

Recursos per a la Producció de Textos Filologia Catalana Lluís Quintana
Escrits Expositius i Argumentatius
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències Polítiques i Sociologia

L'Islam: Religió, Cultura, Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Ferran Izquierdo, X
Societat i Política i Rafael Grasa

Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Vicenç Fisas

Dret

Les Solucions Juridicointernacionals Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Claudia Jiménez
a les Violacions dels Drets Humans

Filosofia i Lletres

La Poesia d'Amor en la Literatura Filologia Espanyola Fernando Valls
Espanyola Actual

Ètica, Política, Societat Filosofia Victòria Camps

El Món Arabomusulmà Contemporani Història Moderna i Contemporània Francesc Espinet 

Literatura Gallega Actual Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i

Cultura i Societat Gallegues Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat

obeña 2n 5 80

a Rovira 1r 5 65

birà 2n 5 80

1r 5 50

2n 5 80

2n 5 80

i
n
f
o
r
m
a
c
i
o
 g
e
n
e
r
a
l
 p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
  2

3
/
0
7
/
9
7
 2
2
:
1
3
  P

á
g
i
n
a
 9
7

Centre / Assignatura Departament Professor/a

Medicina

Drogues i Conductes Addictives Psiquiatria, Toxicologia Joan F. Núñez i Adolf T
i Legislació Sanitària

Psicologia

Benestar Personal i Control de l'Estrès Psicologia de l'Educació Jordi Fernández i Tatian

Introducció a la Psicopatologia Psicologia de la Salut i Psicologia Social Jordi Obiols i Susana Su
a Través del Cinema

Parlar en Públic: Estratègies i Tècniques Psicologia de la Salut i Psicologia Social R.M. Raich i D. Sánchez

Traducció i Interpretació

Introducció a la Cultura Xinesa: Traducció i Interpretació Seán Golden
Pensament, Literatura, Art

Veterinària

Població, Recursos Alimentaris Patologia i Producció Animals M. Teresa Paramio
i Desenvolupament
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Oferta de didàctiques 
per a realitzar el CAP

Didàctica Específica de Geografia, Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Joan Pagés, Montse
Història i Ciències Socials i lde es Ciències Socials Dolors Quinqué

Didàctica Específica de la Llengua Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Teresa Colomer, 
i la Literatura i de les Ciències Socials Montserrat Morera 

Didàctica Específica Didàctica de la Matemàtica Pilar Garcia, Carme
de Ciències Naturals i de les Ciències Experimentals i Pilar Sesé

Didàctica Específica de Física Didàctica de la Matemàtica Neus Sanmartí i Ro
i Química i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de Matemàtiques Didàctica de la Matemàtica Josep M. Fortuny
i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de l'Anglès Didàctica de la Llengua, de la Literatura María José Lobo
i de les Ciències Socials

Didàctica Específica del Francès Didàctica de la Llengua, de la Literatura Lucile Nussbaum
i de les Ciències Socials

Formació Pedagògica Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica Benet del Rincon, 
per a l'Educació Secundària i Social i Psicologia de l'Educació Joan Josep Llansan

Martí Teixidó, Isab
i Pere Solà



informacio general politiques  23/07/97 22:13  Página 99
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 99

3. Beques i programes d’intercanvi 

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts per a estudiants següents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura

Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter acadèmic i
econòmic que demana la convocatòria.

Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, al lloc
i centre en què l’alumne s’hagi de matricular.

L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, i l’imprès complementa-
ri, a la consergeria de cada centre.

A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situació so-
cioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).

Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques vin-
culades a recerca.

Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es
demanen a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel con-
sell del departament corresponent.

Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la
matrícula, excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant
els mesos de juliol i setembre.

Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques. 

Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Les dates de presentació de les sol·licituds que figuren a continuació són orientatives, i caldrà

consultar les bases 1997-1998.

Ajuts econòmics per a col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs 1997-1998, els ajuts econò-
mics per fer feines de col·laboració a biblioteques, serveis i centres de la mateixa uni-
versitat.
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La concessió d’aquest ajut implica que el becari prestarà una col·laboració de quinze
hores setmanals, des del mes d’octubre fins al 30 de juny. La dotació econòmica de l’ajut
s’abona trimestralment, i a l’alumne que presti la seva col·laboració fins al 30 de juny se li
reintegrarà l’import de la matrícula d’aquelles assignatures/crèdits de què s’hagi matricu-
lat per primera vegada i que correspongui a l’especialitat que cursa.

Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran recollir l’imprès a l’Àrea d’Alumnes-
Beques i presentar les sol·licituds al mateix lloc, entre l’1 i el 30 de juliol de 1997.

Beques per a cursos intensius d’idiomes (anglès, francès i alemany) durant l’estiu

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el d’Estudiants i de Promoció Cultural con-
voquen beques per a cursos de perfeccionament d’idiomes estrangers durant l’estiu de 1997,
per tal de facilitar l’intercanvi i la circulació internacional d’estudiants.

Els requisits que es demanen són els següents:
1) estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
2) tenir coneixements de la llengua, 
3) argumentar l’aplicació que el sol·licitant pot treure de la iniciativa.

Les sol·licituds es presentaran entre els dies 26 de maig i 6 de juny de 1997, a l’Àrea
d’Alumnes-Beques.

Beques del Servei d’Idiomes Moderns de la UAB

El Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs
1997-1998, noranta beques. L’ajut consisteix en la deducció d’un 50% de l’import de la
matrícula del curs de l’idioma de què es matricula l’alumne.

Els requisits que es demanen són els següents:
a) l’alumne s’haurà de matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs

1997-1998
b) l’alumne haurà de complir les condicions acadèmiques i econòmiques que figuren a les

bases 
c) l’alumne haurà de portar els documents i els certificats que demostrin la seva situació 

socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.)

Les sol·licituds per al curs 1997-1998 s’han de presentar entre els dies 14 i 30 de juny, a
l’Àrea d’Alumnes-Beques.

Ajuts econòmics per participar en la Universitat Catalana d’Estiu
La Universitat Autònoma de Barcelona convoca ajuts per participar en la Universitat Catalana
d’Estiu durant l’estiu de 1997.

Per poder demanar aquest ajut, l’alumne haurà d’estar matriculat a la UAB durant el
curs 1996-1997.

Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alumnes-Beques entre l’1 i 
el 8 de juliol, ambdós inclosos.
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Beques Pere Menal

La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, con-
voca, per al curs 1997-1998, una beca anomenada Pere Menal, per a tots aquells estudiants
que es matriculin al primer curs de la Llicenciatura de Matemàtiques.

L’import de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera,
a més d’una quantitat anual de 30.000 ptes. en concepte d’adquisició de llibres.

Els impresos de sol·licitud es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Ciències
de la UAB i a l’Àrea d’Alumnes-Beques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea
d’Alumnes-Beques, de l’1 de juliol al 31 d’octubre del curs acadèmic en què se sol·licita la
beca.

Programes d’intercanvi

L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i administrativa
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació.

Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates

Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle)
fer una part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, o de
l’AELC (EFTA). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la re-
alització de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre al-
tres activitats.

Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertà-
nyer al centre o departament que ha acordat l’intercanvi.

La beca ofereix a l’estudiant fins a 27.000 ptes. mensuals per un període d’entre tres
mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.

Les beques es convoquen als mesos de març o abril.

Programa Tempus

El programa Tempus va començar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les re-

lacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els països se-
güents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Letònia,
Estònia i Albània. Té un funcionament semblant a l’Erasmus, i prioritza la vinguda de pro-
fessors i d’estudiants dels països no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica i
amb Mongòlia.
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Ajuts econòmics per a feines de col·laboració amb els programes d’intercanvi

Aquestes beques requereixen tres anys d’estudis aprovats. Es convoquen al final de cada
curs.

Programa de mobilitat de la UAB

Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle, majo-
ritàriament. L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut
de 250.000 ptes. El curs 1996-1997 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó,
l’Argentina, Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatò-
ria es fa entre els mesos de febrer i març.

Programa de Cooperació Internacional

Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet fer estades de sis a
dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estudiants i
professors i es convoca entre els mesos de març i maig.

4. Accés al segon cicle dels estudis

Per accedir, per aquesta via, a aquests estudis, cal haver fet abans el primer cicle d’una al-
tra carrera o tenir un títol universitari i, segons els casos, cursar els complements de for-
mació reglamentats. En la relació següent es detallen totes les possibilitats d’accés al segon
cicle dels estudis.

ESTUDIS ACCÉS DES DE

Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia

Antropologia Social i Cultural • Diplomatura d’Educació Social; 
• Infermeria; Mestre de qualsevol 

especialitat; Treball Social

• 1r cicle d’Administració i Direcció

d’Empreses; Belles Arts; Ciències 
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol 
filologia; Geografia; Història; 
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Història de l’Art; Humanitats;
Pedagogia; Periodisme; Psicologia;
Publicitat i Relacions Públiques;
Sociologia

Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar

Bioquímica • 1r cicle de Biologia; Farmàcia; Química;
Medicina; Veterinària

Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura i 
Jardineria; Indústries Agràries i 
Alimentàries

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• ET Forestal. Especialitat d’Indústries 
Forestals

• 1r cicle de Biologia; Enginyeria 
Agrònoma; Enginyeria Química; 
Enginyeria de Monts; Farmàcia; Medicina;
Química; Veterinària

Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura 
i Jardineria; Indústries Agràries i
Alimentàries; Mecanització i 
Construccions Rurals

• ET Forestal. Especialitat d’Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial 

• ET de Mines. Especialitat d’Explotació de
Mines; Instal·lacions Electromecàniques
Mineres; Mineralúrgia i Metal·lúrgia;
Recursos Energètics, Combustibles i
Explosius; Sondeigs i Prospeccions
Mineres

• ET d’Obres Públiques. Especialitat

d’Hidrologia; Transports i Serveis Urbans

• 1r cicle d’Enginyeria Agrònoma; 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química
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Ciències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració 
Pública

• 1r cicle de Sociologia o Dret

Comunicació Audiovisual • 1r cicle de qualsevol titulació 

Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses

Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat d’Electrònica 
Industrial; Electricitat

• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat de

Sistemes de Telecomunicació; Sistemes
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica 

• 1r cicle d’Enginyeria Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Informàtica
• 1r cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions
• 1r cicle de la Llicenciatura de Física

Enginyeria Informàtica • ET d’Informàtica de Gestió; Informàtica
de Sistemes

Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle de Química

Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia • 1r cicle d’Enginyeria de Mines

Història i Ciències de la Música • 1r cicle de qualsevol titulació

• tres primers cursos del grau superior 

del Conservatori

Humanitats • 1r cicle de qualsevol titulació

Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística



informacio general politiques  23/07/97 22:13  Página 105
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 105

Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat

Periodisme • 1r cicle de qualsevol titulació 

Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de Pedagogia 
• 1r cicle de Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle de qualsevol titulació 

Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle d’Enginyeria Química; Farmàcia

Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i 

de l’Administració

Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducció i Interpretació • 1r cicle de qualsevol titulació

5. Serveis

La Universitat Autònoma de Barcelona aplega al seu campus, a més dels serveis universi-
taris tradicionals, biblioteques, aules informàtiques, etc., tots els serveis que ofereix una ver-
tadera ciutat, tals com instal·lacions esportives, residències permanents i comerços. Aquest
esforç de dotar d’uns serveis adequats la nostra universitat es completa amb una gran su-
perfície comercial, de restauració i d’equipaments: la plaça Cívica.

Biblioteques

El Servei de Biblioteques de la UAB està format per vuit biblioteques distribuïdes pel cam-

pus de Bellaterra, la Biblioteca Universitària de Sabadell, la Cartoteca General, l’Hemeroteca
General i les quatre biblioteques situades a les unitats docents de la Facultat de Medicina
als hospitals. 

Es pot accedir al catàleg de les biblioteques des dels terminals situats a cada bibliote-
ca, des de qualsevol terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB, o des de casa.
També es possible accedir en línia als catàlegs d’altres biblioteques d’arreu del món.
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Les biblioteques disposen d’aparells de consulta de tot tipus de material no llibre (mi-
crofilms i microfitxes, vídeos, discos compactes, CD-ROM, etc.). A més, disposen d’una
xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta d’accés lliure per als usuaris.

Centre comercial i de serveis Plaça Cívica

A la plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comer-
cials i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.

A l’edifici dels estudiants es pot participar en activitats lligades al món de l’associa-
cionisme i la cultura universitària (teatre, cinema, música, etc.).

A més, ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: articles del
tercer món, autoescola, farmàcia, fotografia, informàtica, llaminadures, llibreria, òptica, perru-
queria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu, servei bancari i de restauració i viatges. 

Escola bressol «Gespa»

L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat università-
ria que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els dos anys.

Gabinet de Llengua Catalana

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de consultes lin-
güístiques i terminològiques ocasionals; organització de cursos de llengua catalana, tant ge-
nerals com específics, i organització de cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes
necessitats específiques.

Així mateix, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de participar en el pro-
grama de voluntariat lingüístic.

El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua.

Oficina d’Afers Socials

L’Oficina desenvolupa i coordina diferents programes socials: PIUNE, Atenció als Disminuïts

(atenció directa i personalitzada als disminuïts), Oficina del Voluntariat (coordina el vo-
luntariat hospitalari, voluntariat de suport als presos, voluntariat lingüístic, voluntariat d’in-
tegració de disminuïts, voluntaris per Bòsnia, voluntariat per a la prevenció de la salut i pro-
grama PAUNI de voluntaris per als estrangers.

A més, l’Oficina informa sobre les alternatives al servei militar i gestiona els diferents
programes de prestació social substitutòria (PSS) que ofereix la UAB.
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L’objectiu bàsic és oferir informació sobre totes les qüestions relacionades amb la UAB (es-
tudis, normativa acadèmica, organismes, activitats extraacadèmiques...), i amb el món uni-
versitari en general (informació d’universitats catalanes, de la resta de l’Estat i d’universi-
tats estrangeres).

Al punt d’informació de plaça Cívica hi ha instal·lats ordinadors d’autoservei a dispo-
sició dels usuaris. Aquests terminals ofereixen tota la informació de la UAB i totes les pos-
sibilitats informatives de la xarxa Internet.

Promoció cultural

Des del Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural es duu a terme la programació
cultural de la Universitat per a cada curs, amb el nom genèric de Cultura en Viu, i es coor-
dinen les diverses iniciatives culturals extraacadèmiques sorgides als diferents àmbits de la
comunitat universitària.

Els grups culturals de la UAB són els següents: Aula de Teatre de la Universitat Autonòma
de Barcelona (ATUAB), Cineclub Fritz Lang, Cor de la UAB, Espai B5-125 d’Arts Plàstiques,
Espai Musical de la UAB, Grup de Dansa de la UAB i Orquestra de la UAB.

Més informació: Cultura en Viu, a l’edifici d’estudiants de la plaça Cívica.

Servei Assistencial de Salut

El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites mè-
diques i atencions d’infermeria, cures, injeccions i vacunacions, anàlisis de sang i d’orina,
consultes i informació sanitària, control de la hipertensió, visites d’especialistes en gineco-
logia, odontologia i medicina esportiva i psicologia.

Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant. 
Horari d’urgències i visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.

Servei d’Activitat Física (SAF)

El Servei d’Activitat Física organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aerò-
bic, natació...), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
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aquàtic...), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...), com-
peticions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).

Les instal·lacions per al curs 1997-1998 són les següents: pavelló poliesportiu cobert,
camp de futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, sau-
nes, piscina coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb
arc i sala tatami.
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Servei d’Assistència i Formació Religioses (Safor)

La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i formació religioses a la comunitat uni-
versitària. A més de l’acolliment humà i religiós, el Servei es proposa de dur a terme el trac-
tament i l’estudi de temes i qüestions referents a les relacions entre fe i cultura.

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà i occità. Aquests cur-
sos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini d’idioma
de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en finalitzar
5è o 6è, segons l’idioma).

El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i castellà per a
estrangers.

Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats es-
pecífiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens de First Certificate i
Proficiency, cursos de conversa, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris
(Medicina, Psicologia, Filologia Anglesa...).

Servei d’Informàtica

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)

CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies
(news) i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles,
contactes de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents
en totes les àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del
món.

Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el com-
provant de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei
d’Informàtica Distribuïda del teu centre. Per a més informació truqueu al 581 11 11 de
l’Oficina d’Informació.
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Aquest servei facilita informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors
en l’àmbit de la llengua i la cultura alemanyes.
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Els seus objectius són:
• Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements

que han anat adquirint a la Universitat.
• Facilitar als alumnes i als titulats la integració al mercat de treball.
• Crear un flux d’opinió entre el món acadèmic i el laboral per adequar les necessitats de

tots dos a fi d’aconseguir que el rendiment social sigui òptim.

Accions
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral actuant com a centre col·laborador del Servei

Català de Col·locació
• Programes de Cooperació Educativa Universitat i Empresa

Vila Universitària

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de ser-
veis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintore-
ria, perruqueria...

Hotel-escola Campus
L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, conven-
cions i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions
L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita llo-
guers de curta durada d’habitatges en període d’estiu.

6. Síndic de Greuges

Competències del Síndic de Greuges
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1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que, d’acord
amb l’article 77.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’article 26
del Reglament del Consell Social, s’encarrega de rebre les queixes i observacions que se
li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot
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allò que disposen els esmentats estatuts. El règim de funcionament del Síndic de Greuges
és establert pel Reglament aprovat el 21 de juliol de 1995.

2. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona exerceix les seves fun-
cions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep
instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en
el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentació de queixes 

1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.
2. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lecti-

va, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona per
sol·licitar que actuï en relació amb la queixa que formula.

3. Les queixes han de ser formulades per escrit, i s’han de presentar a l’oficina de la se-
cretaria del Síndic, on també es podrà rebre informació prèvia.

4. El Síndic de Greuges no podrà admetre queixes anònimes i, per tant, a l’escrit de for-
mulació, la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situa-
ció personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la fonamentació raonada de la
queixa, on s’esmentin les gestions realitzades davant l’administració universitària. Caldrà
adjuntar-hi els documents que puguin servir per esclarir els fets.

5. Entre la data del fet objecte de queixa i la de la sol·licitud d’actuació del Síndic de Greuges
no podran haver transcorregut més de nou mesos.

Procediment

1. Recepció.
El Síndic de Greuges registrarà totes les queixes que se li formulin i n’acusarà recepció
a la persona interessada.

2. Admissió a tràmit.
Amb posterioritat a la presentació de la queixa, el Síndic de Greuges comunicarà a la
persona interessada si l’admet o no a tràmit. En aquest darrer cas, ho haurà de fer mit-
jançant un escrit motivat.

3. Inadmissió.
El Síndic de Greuges rebutjarà les queixes anònimes, les que no formulin una pretensió
concreta, i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret le-
gítim de terceres persones. Les qüestions o litigis que hagin iniciat la via jurisdiccional

no podran ser objecte de tractament per part del Síndic.

4. Tramitació.
Un cop la queixa sigui admesa a tràmit, el Síndic de Greuges promourà l’oportuna in-
vestigació per a l’aclariment dels fets que l’hagin motivat, i podrà demanar a la persona
afectada que faci les al·legacions pertinents i que aporti la documentació necessària que
afecti el cas.
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5. Comunicació a la persona interessada.
El Síndic de Greuges informarà dels resultats de les seves gestions la persona interessa-
da i podrà proposar a l’autoritat o a l’òrgan acadèmic afectat, en el marc de la legislació
vigent, i amb caràcter no vinculant, recomanacions i/o fórmules de conciliació que pos-
sibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

6. Informe davant del Consell Social i del Claustre.
El Síndic de Greuges presentarà al Consell Social i al Claustre General de la Universitat
un informe anual sobre la seva gestió, on farà referència al nombre i a la mena de quei-
xes formulades, i a les recomanacions o propostes que hagin donat lloc a la seva inter-
venció, sense mencionar-hi cap tipus de dades que permetin la identificació de les per-
sones interessades.

7. Plans d’evacuació i d’emergència

Preveure possibles situacions d’emergència als centres de treball per poder actuar amb ce-
leritat i sense improvisació permet minimitzar les conseqüències dels accidents. Per això
són importants els plans d’emergència. Un pla d’emergència és la planificació i l’organit-
zació humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que poden derivar-
se de la situació d’emergència. Per tant, l’efectivitat dels mitjans de prevenció i protecció
existents es pretén aconseguir garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones,
a través de la intervenció immediata i de l’evacuació. En el cas de locals de concurrència
pública, com és una universitat, els plans d’emergència constitueixen una necessitat tèc-
nica, ja que una situació d’emergència pot implicar conseqüències humanes greus. A més,
cal tenir en compte que es tracta de locals on s’hi fan activitats d’ensenyament i de trans-
missió de cultura, la qual cosa també pot suposar una especial sensibilitat envers el tema.
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de plans d’emergència a tots els seus
centres. 

Per tal d’assegurar l’eficàcia operativa del pla, són necessaris els simulacres, els prin-
cipals objectius dels quals són:

• Detectar errors o omissions tant en el contingut del pla com en les actuacions que s’han
de fer per posar-lo en pràctica.

• Habituar els ocupants a evacuar l’edifici.
• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mesures de comunicació, alarma, senyalitza-

ció, enllumenats especials i d’extinció d’incendis.

• Adquirir experiència i fluïdesa en l’ús d’equips i mitjans.
• Estimació de temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció d’ajuts externs.

Així doncs, és bàsic realitzar simulacres tan semblants com sigui possible a situacions
d’emergència reals, per tal d’aconseguir que les actuacions responguin al que s’ha planifi-
cat. Amb aquest objectiu, a la UAB es realitza un simulacre per centre i per horari a
l’any.
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En cas d’emergència, les instruccions que cal seguir són les següents:

• Si detecteu una emergència, doneu l’alarma al professor o al personal d’administració i
serveis més propers. Recordeu que el telèfon de seguretat és el 581 25 25.

• Actueu segons les funcions específiques si sou membres d’algun equip d’actuació.
• Resteu al vostre lloc ordenadament i espereu la informació dels professors i dels membres

dels equips d’evacuació, que estan clarament identificats.
• Si sentiu l’alarma general, dirigiu-vos a la sortida d’emergència més propera i evacueu

l’estança tan ràpidament com sigui possible tancant les portes i finestres que trobeu al vos-
tre pas, i seguiu les instruccions dels equips d’evacuació.

• Manteniu l’ordre, eviteu el pànic i no correu en totes les direccions.
• Eviteu les aglomeracions a les vies d’evacuació.
• Col·laboreu amb tots els equips d’intervenció i actuació seguint les seves ordres i directrius.
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• No utilitzeu els ascensors en cas d’incendi.
• Si us veieu bloquejats pel fum, gategeu o arrossegueu-vos pel terra. Si se us cala foc a la

roba, rodeu pel terra i sobretot no correu. Emboliqueu-vos amb una manta si està dispo-
nible.

• Una vegada a l’exterior, dirigiu-vos al punt de reunió que indiquin els equips d’evacua-
ció.



informacio general politiques  23/07/97 22:14  Página 113
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 113

8. Plànol del campus de Bellaterra

Centres docents
1. Facultat de Ciències
2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat de Ciències de la Comunicació
4. Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials
5. Facultat de Ciències Polítiques 

i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia
10. Facultat de Traducció i d'Interpretació

21. Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF)

22. Centre de Visió per Computador
23. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
24. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans 

de Barcelona
26. Institut d'Investigació en Intel·ligència

Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental 

"Vicent Villar i Palasí" (IBF)
28. Institut de Ciència dels Materials
29. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Edifici d'Estudiants
Punt d'Informació
Treball Campus

44. Rectorat, Consell Social, Gerència
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat Física (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informàtica
50. Vila Universitària i Cases Sert

Altres llocs d'interès
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
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Universitat Autònoma de Barcelona

14
11. Facultat de Veterinària
12. Escola de Doctorat i de Formació

Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitària de Turisme 

Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogràfics

Centre de Documentació Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus

30. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments

Granges Experimentals
32. Taller de Mecànica i d'Electrònica

Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol «Gespa»
42. Parc Mòbil
43. Plaça Cívica

61. Escola de Bellaterra - Col·legi Públic
62. Estació de Bellaterra FGC
63. Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estació Universitat Autònoma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat «Pere Calders»
67. Laboratori General d'Assaigs i 

d'Investigacions de la Generalitat 
de Catalunya
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9. Directori d’interès 

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 10 00
Fax: 581 20 00
Adreça Internet: http//www.uab.es

Àrea d’Alumnes
Tel.: 581 11 10

Cultura en Viu
Tel.: 581 27 56
Correu electrònic: cultura@rectorat.uab.es

Edifici d’Estudiants
Tel.: 581 19 86

Escola Bressol «Gespa»
Tel.: 581 19 74

Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 581 20 17
Correu electrònic: g_gabcat@cc.uab.es

Oficina d’Afers Socials
Tel.: 581 24 85
Correu electrònic: oas@cc.uab.es

Oficina d’informació 
Tel.: 581 11 11
Correu electrònic: s_ofinf@cc.uab.es

Servei d’Assistència i Formació Religioses
(Safor)
Tel.: 581 13 42

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 581 13 25 
Correu electrònic: iutm2@cc.uab.es

Servei d’Informàtica
Tel.: 581 21 00
Correu electrònic: si@uab.es

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany
(DAAD)
Tel.: 581 17 79

Servei de Seguretat al Campus
Tel.: 581 25 25

Síndic de Greuges
Tel.: 581 10 40

Transports
• Autobusos de la UAB

Tel.: 581 27 13
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tel.: 205 15 15
• Renfe

Tel.: 490 02 02

Treball Campus
Tel.: 581 14 72
Servei Assistencial de Salut
Tel.: 581 19 00 / 581 18 00 

Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 581 19 35 
Correu electrònic: safvra@cc.uab.es

Vila Universitària
Tel.: 580 30 95 
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