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TEMA 1: Concepte de Globalització 
Concepcions i definicions de la Globalització. Debats i controvèrsies sobre el fenomen. 
 
 
TEMA 2: Globalització econòmica: característiques i continguts 
Evolució històrica i fases del capitalisme. El capitalisme de la postguerra. La 
reestructuració neoliberal de finals dels anys setanta. Elements de novetat i de continuitat 
de la Globalització respecte a períodes precedents. 
 
 
TEMA 3: Globalització, Estat-nació i imperialisme 
El paper dels Estats en la Globalització. Regionalització. Les institucions internacionals. La 
UE. Característiques i fases històriques de l’imperialisme. La Globalització armada. 
 
 
TEMA 4: Globalització i relacions laborals 
Les tranformacions del món del treball. El sindicalisme internacional. La OIT. Les relacions 
laborals i la UE. Sindicalisme i multinacionals, i deslocalitzacions. Sindicalisme i acords de 
lliure comerç. Estratègies sindicals front a la globalització. 
 
 
TEMA 5: Resistències a la globalització 
Trajectòria del moviment “antiglobalització” de Chiapas a Porto Alegre. Motius i causes de 
les resistències a la globalització. Els actors. Demandes i alternatives. Les crisis de la 
globalització: Amèrica Llatina. 
 
 
BIBLIOGRÀFIA OBLIGATÒRIA 
 
Al servei de fotocòpies hi haurà un dossier de lectures obligatòries.
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AVALUACIÓ 
 
Existeixen dues possibilitats per a l’avaluació: 
 
 
-Opció 1: 
 
 -Examen Final: 80% de la nota 
 -Comentari personal: 20% de la nota 
 
-Opció 2:  
 
 -Examen Final: 50 % de la nota 
 -Treball optatiu: 50 % de la nota 
 
Atenció: En ambdues Opcions per a presentar-se a l’examen final cal assistir regularment 
a classe. L’assistència regular a classe és necessària per aprovar l’assignatura. Si per 
motius laborals (o d’altre tipus) no és possible assistir a classe cal comunicar-ho al 
professor per adelantat a l’inici del curs.  
 
OPCIÓ 1. EXAMEN FINAL + COMENTARI PERSONAL 
 
Comentari Personal 
 
En el marc de l’assignatura es visualitzarà un pel.lícula o documental relacionada amb el 
contingut de l’assignatura, amb l’objectiu de poder il.lustrar alguns dels aspectes tractats 
durant les classes. La pel.lícula o documental en concret es determinarà a començament 
de curs. De la pel.lícula o documental visualitzat, els/les alumnes que escullin l’Opció 1 
n’hauran de fer un comentari personal lliure. 
 
I. Objectius 
 
L’objectiu del comentari personal és que serveixi com a exercici de reflexió per part de 
l’alumne/a, utilitzant la pel.lícula o el documental visualitzat com a pretext. Es tracta de 
realitzar un exercici d’opinió personal on l’alumne/a exposi la seva visió de la temàtica 
tractada per la pel.lícula o documental, sabent argumentar la seva posició, i posant en 
pràctica els coneixements adquirits durant l’assignatura. En concret els objectius del 
comentari són: 
 
-Desenvolupar una argumentació per escrit 
-Aplicar els coneixements adquirits durant l’assignatura en un cas pràctic concret 
 
 
II. Estructura 
 
El comentari serà un exercici curt, de 4 pàgines (aproximadament), d’estructura lliure, en 
el marc del qual l’alumne/a ha d’exposar amb claredat i de forma argumentada la seva 
opinió de les qüestions tractades. 

 3



 
III. Calendari 
 
L’entrega del treball es farà el darrer dia de la part de sociologia de l’assignatura: 17 de 
novembre 
 
OPCIÓ 2. EXAMEN FINAL + TREBALL DE CURS OPTATIU 
 
Treball de curs optatiu 
 
I.Objectius  
 
El treball de curs pretén ser un instrument que permeti aprofundir en els temes que es 
desenvolupen en el programa. És un treball optatiu per als/les alumnes que triin l’Opció 2. 
L’exercici consisteix en analitzar amb eines de la sociologia algun dels temes tractats a 
l’assignatura. Aquesta anàlisi requereix considerar allò tractat a classe i llegit de la 
bibliografia del curs i també informació teòrica (conceptual) i empírica (dades) exclusiva 
del tema escollit. En concret, els objectius del treball són saber desenvolupar les següents 
tasques: 
  
-Delimitar teòricament el tema escollit 
-Descriure i interpretar mínimament les característiques bàsiques del fenomen analitzat 
-Buscar i seleccionar bibliografia i fonts de dades 
-Redactar un informe final per escrit  
 
II.Temàtica 
 
El treball ha d’analitzar sociològicament una qüestió relacionada amb alguns dels temes 
del programa de l’assignatura. 
 
III.Estructura del treball 
 
El treball ha de tenir aproximadament la següent estructura: 
 
 1.Introducció: explicació de l’objecte d’estudi i dels objectius del treball 
 2.Descripció i interpretació de la qüestió analitzada 
 3.Conclusions 
 4.Bibliografia 
 
L’informe final ha de tenir 15 pàgines. El treball serà en grup de 2-3 persones. 
 
IV. Calendari 
 
L’entrega del treball es farà el darrer dia de la part de sociologia de l’assignatura: 17 de 
novembre. 
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