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Prerequisits

L'estudiant ha de tenir un cert coneixement i interès per la política internacional i l'actualitat més enllà de
l'agenda mediàtica nacional. És recomanable un hàbit de lectura de notícies i articles d'anàlisi des de
perspectives diverses.  L'estudiant ha de tenir nocions d'informàtica bàsica així com un domini acceptable de la
llengua anglesa, que li permeti la comprensió de documents escrits en aquest idioma.

Objectius

Aquesta assignatura té un caràcter de formació bàsica. Això vol dir que serveix de fonament per tal que
l'alumnat adquireixi capacitats analítiques aplicables a la política i que sigui capaç d'expressar i defensar de
manera argumentada els seus punts de vista sobre les diverses qüestions polítiques més rellevants.

Es pretén dotar l'alumne dels instruments d'anàlisi basics per tal que sigui capaç de situar els debats i
temàtiques de la seva especialització (Àsia Oriental) en un context més ampli tant a nivell teòric com dins de la
realitat política global.

Treballarem i reflexionarem doncs sobre el desenvolupament i l'aplicabilitat de les eines bàsiques per entendre
i analitzar processos, estructures, actors i discursos.

Des d'una perspectiva contextual i històrica, s'introduiran els debats i marcs teòrics que han contribuït per una
banda a interpretar el món i per l'altra, a conformar-lo i a guiar les pràctiques polítiques concretes.

El curs pretén sobretot augmentar la capacitat crítica de l'estudiant per tal que aquest, amb una base sòlida,
pugui reflexionar i interpretar la relació i coherència dels comportaments polítics i esdeveniments, així com
dels dilemes, canvis i contradiccions del món i les societats del segle XXI.

Competències

Conèixer i comprendre les estructures, els agents, les institucions i els organismes que configuren els
processos polítics i les relacions internacionals en relació amb l'Àsia.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.

Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
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Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de les ciències polítiques.
Demostrar un coneixement dels conceptes clau i els marcs teòrics de les ciències polítiques.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar i descriure les principals estructures, agents, institucions i organismes del sistema polític
internacional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques.
Utilitzar la terminologia bàsica de les ciències polítiques.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Bloc A: Introducció als conceptes bàsics

Què és la Ciència Política?
Poder, autoritat i resistència.
Estat i sobirania. Gènesi de l'Estat occidental modern.
Divisions socio-polítiques: causes i dinàmiques del conflicte polític. Clivelles i eixos en el conflicte
polític.
Els Béns comuns.

Bloc B: Ideologies i fonaments dels sistemes polítics

Liberalisme clàssic, neoliberalisme i liberalisme radical: Individus, estats i mercats.
Les esquerres i socialismes: Socialismes utòpics, marxisme(s), comunisme. 
Anarquisme(s), ajuda mútua i cooperativisme.
Feixisme, totalitarisme i populisme.
Imperialisme i colonialisme: l'hegemonia de l'home blanc.
Polítiques d'identitat i la categoria en blanc.
Nacionalismes.
Feminismes.

Bloc C: Relacions internacionals: teories i debats

Idealisme i Realisme.
Transnacionalisme i la interdependència mundial.
Estructuralisme, sistemes-món i el subdesenvolupament.
Postcolonialisme, Constructivisme i Teoria Social Crítica.

Bloc D: Règims, estructures, institucions i actors

Tipus de règims: poliarquies-democràcies, règims nodemocràtics, règims híbrids, dictadures,
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Tipus de règims: poliarquies-democràcies, règims nodemocràtics, règims híbrids, dictadures,
autocràcies i sistemes totalitaris.
Formes d'organització política: Estructura i institucions de l'Estat.
Participació i representació. Plebiscits, referèndums i sistemes electorals.
Els partits polítics, dels interessos de classe a la professionalització
L'acció col·lectiva. Moviments socials, grups de pressió i corporacions
Mitjans de comunicació: opinió pública o manufactura del consens? Comunicació política i propaganda.

Bloc E: Segle XXI: conflictes, reptes i noves perspectives

Anàlisi del conflicte: què és un conflicte armat? Què és una guerra civil? Les noves guerres, seguretat,
seguritització, R2P, intervencions.
Guerra i Pau: 100 anys després de la Primera Guerra Mundial.

Metodologia

Es combinaran les classes magistrals amb el treball individual i en grup, escrit i en presentacions orals. Les
classes serviran per desenvolupar els continguts bàsics de l'assignatura, que hauran de ser complementats
pels alumnes amb lectures setmanals. Les lectures es debatran a classe amb la participació activa dels i les
estudiants.

Es farà especial èmfasi en la capacitat d'expressió oral i en la precisió alhora d'utilitzar conceptes clau.

A més, els i les estudiants tindran l'oportunitat de centrar-se en un tema del seu interès per a desenvolupar-lo
en profunditat al llarg del curs i incorporant-hi els coneixements que aniran adquirint.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 40 1,6 2, 5, 10

Exercicis, pràctiques i debats a l'aula 10 0,4 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Supervisades

Treballs individuals i en grup, lectures orientades i tutories 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectura i documentació. Preparació per les avaluacions escrites 71 2,84 3, 9

Avaluació

Copiar o plagiar implicarà automàticament un zero en l'avaluació de l'activitat.

No s'acceptaran treballs fora de les dates d'entrega establertes.

Els treballs escrits es poden entregar en català, castellà, anglès o francès.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Participació oral a classe i pràctiques 25% 2 0,08 2, 4, 6, 7, 8, 10

Proves d'avaluació (3 tests x 10%; examen final, 20%) 50% 7,5 0,3 2, 3, 4, 5, 10, 11

Treball en grup 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Es proporcionarà una lectura setmanal que els alumnes hauran de llegir per debatre a classe i que formarà
part del temari obligatori de l'assignatura.

Es proporcionaran també lectures complementàries sobre els blocs i les temàtiques treballades.

Llibres de consulta recomenats:

Cièncias Polítiques

Miquel CAMINAL (ed.),  (Madrid: Tecnos, 2005).Manual de Ciencia Política

Joan Antón MELLÓN (ed.),  (Madrid: Tecnos, 2006).Ideologías y movimientos políticos contemporáneos

Josep M. VALLÈS,  (Barcelona: Ariel, 2007).Ciencia política: una introducción

Josep M. Colomer, Ciencia de la política (Barcelona: Ariel, 2009).

Relacions Internacionals

Esther BARBÉ,  (Madrid: Tecnos, 2007).Relaciones internacionales
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