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Prerequisits
És recomanable que l'estudiant hagi cursat i superat l'assignatura "Administració i Polítiques Ambientals".
També es dóna per suposat que l'estudiant llegeix habitualment diaris de premsa generalista i té interès en
els conflictes i negociacions polítiques (ambientals) que siguin d'actualitat. Finalment, el tipus d'activitats i
avaluació d'aquesta assignatura fa imprescindible la presencialitat en la majoria de les seves sessions.
Altres formes de seguiment es consideraran excepcionals i hauran de ser acordades amb el professor.

Objectius
La negociació és un element clau en el procés d'elaboració d'una política pública i la gestió de conflictes
ambientals. L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als estudiants els recursos teòrics i pràctics per
entendre i gestionar controvèrsies públiques. I introduir a l'estudiant a la teoria i les tècniques de negociació
en el marc dels processos de política pública i conflictes ambientals.
L'assignatura combinarà una dimensió teòrica i una de pràctica. Al llarg del curs s'analitzaran controvèrsies
públiques i s'exploraran diferents modalitats de negociació, de les més simples a les més complexes, i
combinant perspectives des de diferents escales, mitjançant simulacions i casos pràctics.

Competències
Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
2. Aplicar els conceptes i enfocaments de la ciència política, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
3.
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Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar si aquestes polítiques provoquen conflictes o responen a un consens.
Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos
sociopolítics i històrics.
Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
Descriure i usar adequadament els principals conceptes en l'àmbit de l'estudi de les relacions entre la
política i la societat: regulació del conflicte social, poder polític i legitimació, sistema polític.
Distingir entre les anàlisis de la ciència política i els judicis de valor sobre la democràcia, els drets
humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Fer un diagnòstic de les problemàtiques de conflictivitat i de cooperació als països, regions i àmbits del
sistema internacional que calgui.
Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits
del sistema internacional que calgui.
Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts
En el transcurs de l'assignatura, es treballaran els següents continguts, classificats en cinc bloc temàtics:
- Bloc 0: Introducció a la governança, actors i processos de polítiques ambientals
- Bloc 1: Lideratge i Gestió de Grups
Dinàmica i formació de grups
Lideratge
Motivació i gestió del canvi
- Bloc 2: Conflicte i Mediació
Gestió i transformació de conflictes
La mediació: definició, funcionament i tipus
Negociacions amb intervenció d'una part mediadora
- Bloc 3: Negociació
Els components de la negociació
Negociacions competitives i negociacions cooperatives
Reclamar valor vs Crear valor
Aspectes i estratègies clau en els processos de negociació
- Bloc 4: Conflictes i béns col·lectius
Anàlisi i gestió de controvèrsies públiques
El govern dels béns comuns

Metodologia
2
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Aquesta assignatura té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació de l'estudiant (25 hores
per crèdit). Combinarà una aproximació teòrica amb exercicis pràctics. Així, comptarà amb quatre formats de
sessió:
Classes de teoria
Pràctiques: anàlisi de casos, simulacions i casos pràctics
Seminaris
Sessions de preparació i exposició del treball d'anàlisi d'una controvèrsia pública

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Classes magistrals

25

1

Seminaris de lectures i pràctiques i simulacions a classe

25

1

Sessions de treball col·lectiu i de debat sobre els treballs d'anàlisi de
controvèrsies públiques

10

0,4

10

0,4

Elaboració de treballs d'anàlisi de controvèrsies

36

1,44

Treball autònom dels continguts teòrics

25

1

Treball de lectures i preparació de seminaris

15

0,6

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories de recolzament a la realització dels treballs i de seguiment del curs
Tipus: Autònomes

Avaluació
A banda de la participació en les pràctiques i seminaris i la realització del treball de curs, en la data
establerta, els estudiants realitzaran una prova escrita en la qual s'avaluarà la comprensió i la capacitat d'ús
del conjunt dels continguts treballats en el transcurs de l'assignatura. Així, l'avaluació d'aquesta assignatura
es realitzarà a partir dels següents elements:
Participació en les classes pràctiques: 20% de la nota final
Seminaris: 10% de la nota final
Treball de curs (presentació escrita + oral): 40% de la nota final
Examen final: 30% de la nota final
Per aprovar l'assignatura és condició necessària (però no suficient) aprovar tant l'examen final com el treball
d e
c u r s .
En cas de no aprovar l'examen, l'estudiant tindrà una segona oportunitat en l'avaluació compensatòria. En
canvi, pel que respecte el treball de curs, no hi haurà opció de recuperaració en cas de no aprovar-lo.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Examen final

30% de la nota
final

2

0,08

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Participació en les classes pràctiques

20% de la nota
final

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15

Seminaris

10% de la nota
final

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Treball de curs (presentació escrita +
oral):

40% de la nota
final

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15

Bibliografia
L'assignatura no té una bibiografia de referència que s'hagi de llegir de manera obligatòria per a poder seguir
el curs. No obstant, per a la realització dels seminaris, s'hauran de llegir alguns textos. Aquest textos seran
indicats pel professor durant el curs, amb prou antel·lació perquè els estudiants els puguin treballar. D'altra
banda, per qui vulgui ampliar els seus coneixements sobre la teoria i tècniques de negociació i mediació,
proposem la lectura dels següents llibres:
Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder, R. Fisher, W. Ury, CECSA: México, 1987.
Más allá de Maquiavelo, R. Fisher, Granica: Barcelona, 1996.
El arte de la negociación, P. Lebel, CEAC: Barcelona, 1990.
El Proceso de Mediación, C.Moore, Granica: Buenos Aires, 1995.
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