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Prerequisits
Es dóna per suposat que l'estudiant coneix adequadament, com a mínim, els conceptes i teories treballats a
l'assignatura "Ciència Política" de 1r de Grau. També es dóna per suposat que l'estudiant llegeix habitualment
diaris de premsa generalista.

Objectius i contextualització
Aquesta assignatura és obligatòria en el segon curs del Grau de Ciència Política i Gestió Pública. Com a
assignatura anual, pretén, d'una banda, treballar a fons els principals conceptes i models que actualment
dominen el panorama en l'anàlisi de l'administració pública i de les polítiques públiques. D'altra banda,
introdueix també la referència constant a l'experiència comparada en l'administració, la gestió pública i les
polítiques públiques, amb l'estudi de casos en contextos polítics i culturals diferents.
Té com a objectiu principal que els estudiants coneguin aquests referents teòrics i empírics i que els sàpiguen
utilitzar en la interpretació de les dinàmiques de funcionament i canvi en les administracions i les polítiques
públiques.

Competències i resultats d'aprenentatge
1323:E01 - Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions
conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i
els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant
casos concrets.
1323:E01.10 - Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de
les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de
l'elecció racional.
1323:E01.11 - Utilitzar apropiadament les aportacions de Lindblom, Wildavsky, Marsh i Rhodes, Lowi.
1323:E01.12 - Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
1323:E01.13 - Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
1323:E02 - Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes
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pràctics i professionals reals.
1323:E02.01 - Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
1323:E02.02 - Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat
en l'estat de les autonomies.
1323:E21 - Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal,
subestatal i supraestatal.
1323:E21.00 - Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal,
subestatal i supraestatal.
1323:E22 - Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a
casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
1323:E22.00 - Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells,
a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
1323:E23 - Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de
les administracions públiques en el sistema polític.
1323:E23.00 - Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de
les administracions públiques en el sistema polític.
1323:E24 - Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
1323:E24.00 - Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
1323:E25 - Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió,
implementació i avaluació de les polítiques públiques.
1323:E25.00 - Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió,
implementació i avaluació de les polítiques públiques.
1323:T01 - Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
1323:T01.00 - Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
1323:T02 - Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
1323:T02.00 - Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
1323:T03 - Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
1323:T03.00 - Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
1323:T04 - Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
1323:T04.00 - Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
1323:T05 - Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
1323:T05.00 - Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
1323:T06 - Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els
processos de recerca.
1323:T06.00 - Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els
processos de recerca.
1323:T07 - Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina
essencial en l'anàlisi.
1323:T07.00 - Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina
essencial en l'anàlisi.
1323:T08 - Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
1323:T08.00 - Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
1323:T09 - Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau
per als diferents destinataris.
1323:T09.00 - Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau
per als diferents destinataris.
1323:T10 - Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
1323:T10.00 - Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
1323:T12 - Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per
portar a terme la tasca prevista.
1323:T12.00 - Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per
portar a terme la tasca prevista.
1323:T13 - Treballar autònomament.
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1323:T13.00 - Treballar autònomament.
1323:T15 - Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
1323:T15.00 - Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
1323:T16 - Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la
informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
1323:T16.00 - Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la
informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.

Continguts
PRIMERA PART: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

BLOC 1. Introducció
Tema 1. Orígens històrics de l'administració actual.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol I.4.
Silberman, B.S. 1993, Cages of Reason: the Rise of the Rational State in France, Japan, the United Sates and
Great Britain, Chicago: University of Chicago Press. Capítols 1,2,3.
García de Enterría, Eduardo 1994 Revolución Francesa y Administración contemporánea, Civitas, 4ª edición.
Tema 2. L'administració d'avui: una perspectiva comparada.
Chandler, J.A. 2000 Comparative public administration. London: Routledge.
OECD Government at a Glance 2009
Peters, G. 2001 The politics of bureaucracy. London: Routledge.

BLOC 2. Reformes i perspectives d'anàlisi.
Tema 3. Camins de reforma de les administracions europees i de l'administració europea.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol I.3.
Barzelay, M. i R. Gallego 2010, symposium issue on the Politics of Public Management Policy Change in
France, Italy and Spain in Governance 23(2).
Gallego, R. 2003 "Public management policy making in Spain, 1982-1996: policy entrepreneurs and
(in)oportunity windows", International Public Management Journal. 6(3): 283-307.
Peters, G. i J. Pierre, 2001. Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform. London: Routledge.
Pollit, C. i G. Bouckaert, Public Management Reform, Oxford University Press, 2004
Ongaro, E. Public Management Reform and Modernization: Trajectories of Administrative Change in Italy,
France, Greece, Portugal and Spain. Edward Elgar (Cheltenham, UK, Northampton, MA; USA).
Tema 4. La teoria aplicada a l'anàlisi de l'administració.
Barzelay, M. 2001. The new public management. Improving research and policy dialogue. Berkeley. University
of California Press.
Dowding, K. 1995. The civil service. London: Routledge
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Frederickson, G. i K. Smith. 2003. The public administration theory primer. Oxford: Westview Press.
Hood, Ch. 1986. Administrative analysis. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
Jreisat, J.E. 2002 Comparative public administration and policy. Oxford: Westview Press.
Perrow, Ch. 1986. Complex organizations. A critical essay. New York: McGraw-Hill.
Ramió, C. 1999 Teoría de la Organización y Administración Pública. Madrid: Tecnos

BLOC 3. L'administració pública a Espanya i Europa.
Tema 5. L'Administració Central de l'Estat.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol IV.
Tema 6. Administració de laGeneralitat de Catalunya.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol V.
Tema 7. Administració local de Catalunya: Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol VI.
Tema 8. Administració europea.
Olsen, J. 2003, 'Towards a European Administrative Space', Journal of European Public Policy, Vol.10, Issue
4, pp. 506-531

BLOC 4. Els recursos humans.
Tema 9. Models de gestió dels empleats públics a Europa.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol VII.
Bekke, H. i van de Meer 2000 Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
Bossaert, D., C. Demmke, K. Nomden y R. Polet, 2001, Civil Services in the Europe of Fifteen. Trends and
New Developments. Maastricht, European Institute of Public Administration.
Farazmand, A. 1997. Modern systems of government: Exploring the role of bureaucrats and politicians..
London: Sage.
Tema 10. Les polítiques de gestió dels recursos humans en el sector públic.
Corby, S. i. G. White. 1999. Employee relations in the public service. London: Routledge.
Longo, F. 2004 Mérito y flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del sector público.
Barcelona: Paidós.
Farnham, D i S. Horton 2000. Human resources flexibility in the public services. London: Macmillan.
Villoria, M. i E. del Pino. 1997. Manual de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas,
Madrid: Tecnos.
Tema 11. La motivació pel treball en el sector públic.
Villoria, M. i E. del Pino. 1997. Manual de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas,
Madrid: Tecnos.
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Perry, J.L. and L.R. Wise. 1990. "The motivational bases of public service". Public Administration Review, 50
(3) 367-373
Perry, J.L. and A. Hondeghem .2008. Motivation in Public Management: the call of public service. Oxford.
Oxford University Press.

BLOC 5. Pressupostació, comptabilitat i control de les administracions
Tema 12. El sistema pressupostari: els formats del pressupost.
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any en curs.
Tema 13. Elaboració i execució del pressupost.
Maluquer, Salvador i Anna Tarrach . 2008 "Nuevas tendencias en la gestión presupuestaria: la experiencia
reciente de modernización presupuestaria de la Generalitat de Catalunya" Presupuesto y Gasto Público Núm.
51: 385-401
Tema 14. Els sistemes de control intern i extern.
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, CapítolX.

BLOC 6. La innovació en la gestió pública.
Tema 15. Evolució de l'administració electrònica.
EIU/IBM. 2003 E-Readiness Ranking. The Economist Intelligence Unit in Cooperation with IBM
Tema 16. Conflictes d'interès, ètica i administració pública
Villoria, M. 2000. Ética Pública y Corrupción: Curso de ética administrativa. Madrid: Tecnos-UPF.

SEGONA PART: POLÍTIQUES PÚBLIQUES

BLOC 1. Introducció a l'anàlisi de les polítiquespúbliques
Tema 1. L'anàlisi de les polítiques públiques: l'anàlisi "ex ante", l'anàlisi politològica de processos i
l'anàlisi "ex post" d'avaluació.
Colebatch, H.K. 2002. Policy. Wiltshire: Open University Press.
Lasswell, H. & Lerner, D. 1951 "The policy orientation" in The Policy Sciences: recent developments in
Sciences and Methods. Stanford: Stanford University Press.
Subirats, J.; Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varone, F. 2008. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona:
Ariel, capítol 1, 2.
Tema 2. Tipologia bàsica de polítiques, recursos i actors.
Lowi, T. "Políticas públicas, estudios de caso y teoría política", en Aguilar, L. (comp.): La hechura de las
políticas, Porrúa Grupo Editorial, México, 1994, pp. 89-117. (original Lowi, T. 1964 "American Business and
Public Policy Case Studies and Political Theory" World Politics, XVI: 677-715.)
Tema 3. Les polítiques regulatòries europees.
Majone, G. 1996 Evolución de las políticas e instituciones regulatorias de la Unión Europea. PDF mexicà a
internet. Original en anglès.
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Tema 4. Els serveis públics i les prestacions socials.
Esping Andersen, G. 1990 Los tres mundos del Estado del Bienestar. Diputació de València, Ed. Alfons el
Magnànim,
Ferrara, M. 1998, "The Four 'Social Europes': Between Universalism and Selectivity" in M. Rhodes i Yves
Mény, The Future of European Welfare. A New Social Contract? Palgrave.

BLOC 2. La decisió pública i la seva implementació.
Tema 5. La construcció dels problemes i de les agendes
Lindblom, C. 1991. El proceso de elaboración de políticas públicas. Madrid: Ministerio para las
Administraciones Públicas, pp. 9-53.
Majone, G. 1997 Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, México: FCE.
Original en anglès.
Subirats, J.; Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varone, F. 2008. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona:
Ariel, capítol 7.
Tema 6. Les teories processuals sobre l'elaboració de les polítiques
Barzelay M. y R. Gallego, 2006. "From 'New Institutionalism' to 'Institutional processualism": Advancing
Knowledge about Public Management Policy Change", Governance Vol 19 (4)
Sabatier, P.A. 1999. Theories of the policy process. Oxford: Westview Press. Capítols 3,4,5.
Tema 7. Polítiques públiques, coalicions promotores i grups de pressió
Beeth, L., B.L. Leech, F. Baumgartner i J.M. Berry, 2007 "Does money buy power? Interest Group Resources
and Policy Outcomes" Midwest Political Science association 4: 12-15.
Sabatier, P.A. 1999. Theories of the policy process. Oxford: Westview Press. Capítol 6.
Tema 8. El debat entre incrementalisme i canvi de política
Lindblom, Ch., "La ciencia de salir del paso", a Aguilar, L., La hechura de las políticas públicas, Miguel Porrúa
Edits., México, 1992, pp.201-227 (reprod.)
Subirats, J.;Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varone, F. 2008. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel,
capítol 9.
Tema 9. Les teories sobre implementació multinivell
Ballart, X. i C. Ramió, 2000 Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch, Capítol IX.
Börzel, T. 2009. Coping with accession to the European Union: New modes of environmental governance.
New York: Palgrave Macmillan. Capítols 1,2,3, 10.
Tema 10. El paper de l'administració en les xarxes de polítiques sectorials
Agranoff, Robert. 2007. Managing Within Networks, Adding Value to Public Organizations, Washington DC:
Georgetown University Press.
Ana Arriba y Begoña Pérez. "La última red de protección social en España". Política y Sociedad, 2007, Vol.
44, Núm. 2, pàgs: 115-133
Kickert, W. and Koppenjan, J. 1997. "Public management and network management", in Kickert W. and Klijn,
E., (eds) Managing complex networks. London:Sage, capitol 1. Traducció al castellà a
http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/Complex.pdf
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BLOC 3. L'avaluació de l'acció pública
Tema 11. La valoració pels ciutadans de les polítiques
Ballart, X. 2010. "Una presa difícil de atrapar: el rendimiento de gobiernos y administraciones públicas",
Revista Española de Ciencia Política, núm. 22.
Tema 12. L'avaluació tècnica de les polítiques
Ballart, X.; L. Monterde 2009. Indicadors de Performance en la gestió de la salut a Catalunya. Publicació
electrònica EACP.
Blasco,J. 2009. Guia Pràctica 3. Avaluació del disseny. Col·lecció Ivàlua de Guies Pràctiques.

Metodologia
L'assignatura "Administració i Polítiques Públiques" de 2n de Grau, té 12 cr ECTS, és a dir, un total de 300
hores de dedicació de l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s'estructurarien en els següents tipus
d'activitats formatives, recolzades en la metodologia docent que s'indica:
Activitats dirigides:
Classes magistrals: exposicions per part del professor/a amb recolzament de TIC i debat en gran grup.
Presentació pública de treballs: Presentacions individuals i de grup i ronda de valoracions.
Seminaris de discussió de textos i de casos: Introducció de la sessió, presentació del text, valoració i
discussió. Resolució de casos pràctics. Elaboració de simulacions. Controls de lectura.
Activitats supervisades:
Tutoria Tutories de recolzament a la realització dels treballs i de seguiment del curs
Activitats autònomes:
Lectura de textos: Exercici individual de lectura comprensiva de textos
Estudi Realització d'esquemes i resums
Redacció de treballs: Recensions, assajos bibliogràfics (individuals o en grup) a partir d'una guia per a la seva
realització i preparació de casos pràctics.
Avaluació: Exercici individual de proves escrites.

TIPUS D'ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

%ECTS

Dirigides
(35%) 105 hores

Classes teòriques

20%

(Classes magistrals per part del professor/a)

60 hores

Comprensió de conceptes i models teòric
analítics. Comprensió d'experiències
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comparades en les dinàmiques de
l'administració i les polítiques públiques.

Presentació pública de treballs

5%

(7'5 hores al final de cada quadrimestre, per
la presentació de treballs de curs a realitzar
en grups de tres persones)

15 hores

Seminaris de discussió de textos i de
casos

10%

Exposició en públic dels coneixements a
de forma adequada.

Participació activa, informada i conceptua
correcta en els debats.

30 hores
(15 hores cada quadrimestre, de les que 4
hores -2 cada quadrimestre, seran per
controls de lectura)

Supervisades
(10%) 30 hores

Tutoria

10%
30 hores

Aclariment de dubtes i orientació
complementària per a la formació en els
de l'assignatura.

Autònomes
(50%) 150 hores

Lectura de textos

20%
60 hores

Estudi

20%
60 hores

Redacció de treballs

10%

Aprendre les principals aportacions en la
i la pràctica sobre l'administració i les pol
públiques.

Comprensió de conceptes, models i
experiències comparades en dinàmiques
administratives i de polítiques públiques

Demostrar la comprensió dels conceptes
experiències objecte dels treballs.

30 hores

Avaluació
(5%) 15 hores
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Avaluació

5%

(7,5 hores cada quadrimestre, inclou els 2
exàmens parcials de cada quadrimestre i el
de recuperació de curs del juliol)

15 hores

Demostrar una comprensió adequada
d'aportacions teòriques i empíriques relle
en la disciplina.

Activitats formatives
Activitat

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques
(classes magistrals
per part del
professor/a)

60

2.4

1323:E01.10 , 1323:E01.11 , 1323:E01.13 , 1323:E01.12 , 1323:E25.00 ,
1323:T16.00 , 1323:E24.00 , 1323:E21.00

Presentació pública
de treballs

15

0.6

1323:E02.01 , 1323:T03.00 , 1323:T08.00 , 1323:T12.00

Seminaris de
discussió de textos
i de casos

30

1.2

1323:E01.10 , 1323:E01.12 , 1323:E02.02 , 1323:E22.00 , 1323:T08.00 ,
1323:T05.00 , 1323:T04.00 , 1323:T03.00 , 1323:E25.00 , 1323:E24.00 ,
1323:E21.00 , 1323:E01.13 , 1323:E01.11

30

1.2

1323:E02.01 , 1323:T08.00 , 1323:T05.00 , 1323:T02.00 , 1323:T03.00 ,
1323:T04.00

Estudi

60

2.4

1323:E01.10 , 1323:E02.02 , 1323:E22.00 , 1323:T04.00 , 1323:T13.00 ,
1323:T16.00 , 1323:T12.00 , 1323:T03.00 , 1323:E21.00 , 1323:E01.13 ,
1323:E01.11 , 1323:E01.12

Lectura de textos

60

2.4

1323:E01.10 , 1323:E01.11 , 1323:E01.12 , 1323:E21.00 , 1323:T12.00 ,
1323:T13.00 , 1323:E25.00 , 1323:E01.13

Redacció de
treballs

30

1.2

1323:E01.10 , 1323:E01.12 , 1323:E01.13 , 1323:E02.02 , 1323:E22.00 ,
1323:E25.00 , 1323:T02.00 , 1323:T04.00 , 1323:T16.00 , 1323:T13.00 ,
1323:T12.00 , 1323:T05.00 , 1323:T03.00 , 1323:T01.00 , 1323:E24.00 ,
1323:E21.00 , 1323:E02.01 , 1323:E01.11

Tipus: Dirigides

Tipus:
Supervisades
Tutoria

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a partir dels següents lliuraments per part de l'estudiant:
Exàmens: 60% de la nota (30% cada parcial). És condició necessària però no suficient aprovar els dos
parcials per separat per aprovar l'assignatura.
Controls de lectura: 20% de la nota (4 controls, 2 cada quadrimestre, amb un valor del 5% de la nota
cadascun d'ells).
Treball de curs: 20% de la nota (treball en grup de tres persones sobre un dels dos temes que el
professor/a proposarà).
Consideracions importants:
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Per aprovar un control de lectura, cal haver assistit al debat corresponent.
Per aprovar l'assignatura, és condició necessària però no suficient superar ambdós exàmens parcials.
Si hom suspèn un dels dos exàmens, l'assignatura no està aprovada.
El fet de presentar-se a un dels dos exàmens o haver-se presentat a TRES dels controls de lectura, o a
DOS controls de lectura i el treball de curs, eximeix l'estudiant de la qualificació de "NO PRESENTAT".
L'examen del primer quadrimestre serà al final del quadrimestre, el dia que fixi la Facultat i que es farà
públic amb antelació suficient.
L'examen del segon quadrimestre serà al final del quadrimestre, el dia que fixi la Facultat i que es farà
públic amb antelació suficient.
Les dates dels controls s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura (veure Campus
Virtual)
Els estudiants que no haguessin superat el primer o el segon examen (o ambdós exàmens) tindran
l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a fer els exàmens
suspesos el dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon quadrimestre.
Els estudiants que, havent superat els dos exàmens, no hagin assolit la nota mínima global per superar
l'assignatura, tindran l'oportunitat de tornar a fer un dels dos exàmens (o els dos, si fos necessari) per
tal d'apujar la nota de manera que en el còmput final els quedi l'assignatura aprovada.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

Exàmens

7,5 hores (inclou el parcial de
cada quadrimestre i el de
recuperació de juliol)

Demostrar una comprensió adequada dels
principals conceptes de l'assignatura.

Controls de lectura

4 hores

Demostrar una comprensió adequada
d'aportacions teòriques i empíriques relleva
la disciplina.

(1 hora cada control, i se'n
faran 2 cada quadrimestre)

Treball de curs

Forma part de les activitats
autònomes

Demostrar una capacitat suficient d'analitza
dinàmiques i processos concrets (casos) en
l'administració i la gestió pública, i en les
polítiques públiques.

Activitats d'avaluació
Activitat

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Controls de lectura (4 al
llarg del curs)

15%
de
la
nota

0

0.0

1323:E01.10 , 1323:E01.11 , 1323:E01.13 , 1323:E01.12 ,
1323:T03.00 , 1323:T13.00 , 1323:T04.00 , 1323:E25.00 ,
1323:E21.00

Exàmens (dos parcials i el
de recuperació si s'escau)

60%
de
la
nota

15

0.6

1323:E01.10 , 1323:E01.11 , 1323:E01.12 , 1323:E21.00 ,
1323:E24.00 , 1323:T03.00 , 1323:T05.00 , 1323:E25.00 ,
1323:E23.00 , 1323:E01.13

Presentacions orals

10%

0

0.0

1323:T06.00 , 1323:T10.00 , 1323:T07.00 , 1323:T09.00 ,
1323:T15.00
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Treball de curs (treball en
grup de tres persones
sobre un dels dos temes
que el professor/a
proposarà)

15%
de
la
nota

0

0.0

1323:E01.10 , 1323:E01.13 , 1323:E02.02 , 1323:E22.00 ,
1323:E25.00 , 1323:T02.00 , 1323:T16.00 , 1323:T13.00 ,
1323:T12.00 , 1323:T08.00 , 1323:T05.00 , 1323:T04.00 ,
1323:T03.00 , 1323:T01.00 , 1323:E24.00 , 1323:E21.00 ,
1323:E02.01 , 1323:E01.12 , 1323:E01.11
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