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2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2

2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 0

Prerequisits

No hi ha cap requisit per cursar aquesta assignatura

Objectius

Opinió Pública i Opinió Publicada són dos conceptes que veurem durant el curs com evolucionen per
convertir-se en un debat sobre la comunicació.

Aprenentatge en l'anàlisi com a part de la reflexió sobre la matèria impartida.

Competències

Ciència política i gestió pública
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques
de l'acció col'lectiva
Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació
i expressió de les preferències polítiques
Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu
comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques
de l'acció col·lectiva

Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació
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Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació
i expressió de les preferències polítiques
Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu
comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

1. Escola de Chicago

2. Paul Lazarsfeld

3. Walter Lippmann

4. Elisabeth Noelle-Neuman. La espiral del silenci

5. Message Box

6. Sondejos

7. Opinió Publicada. Opinió Pública

8. Escenaris estratègics

9. Imatge i Política

10. Efecte Agenda

11. Democràcia d'Opinió

Metodologia

La metodologia de l'assignatura obliga a l'estudiant a reflexionar sobre els seus coneixements adquirits des de
primer curs. La base del curs serà una reflexió sobre els temes de la política i la comunicació i la construcció
de l'Opinió pública.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8

Debat a l'aula sobre la lectura d'un element concret del temari 25 1

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6

Tipus: Autònomes

Redacció d'un comentari sobre lectures 15 0,6
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Treball de curs 50 2

Avaluació

Participació a classe: 15%

Seminaris de treball a classe: 50%

Treball de curs: 35%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

participació a classe 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Seminaris de treball a classe 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Treball de Curs 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
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