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Prerequisits

Els criteris generals oficials.

Objectius

El curs analitza les relacions internacionals des d'una perspectiva sociològica. Fa servir, sobretot, teories del
canvi social, sobre el desenvolupament internacional i sobre la globalització. Inclou també elements de
demografia per comprendre la relació entre el desenvolupament internacional i les condicions de vida de la
població.

Competències

Sociologia
Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, 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.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.

Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
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Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Demostrar que es comprenen les anàlisis de l'estructura social, especialment les explicacions de les
desigualtats entre classes socials, entre gèneres i entre majories i minories ètniques més comunes en
les ciències socials.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Relacions Internacionals
Analitzar casos i fenòmens de lesfera internacional i interpretar textos polítics diversos fent servir les
teories polítiques contemporànies.
Analitzar lestructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques,
econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda demergència), tant
a làmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o
simulats.
Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Diferenciar les principals teories de les relacions internacionals i els seus diversos camps (teoria
internacional, conflictes i seguretat, organitzacions internacionals, economia política internacional, etc.)
per aplicar-los a la pràctica professional.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Utilitzar les diferents eines danàlisi del sistema internacional contemporani, i dels seus subsistemes
funcionals i regionals o geogràfics.
Utilitzar langlès tant per rebre com per comunicar informació, anàlisis i propostes.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els diferents enfocaments teòrics a l'anàlisi del sistema internacional i dels seus subsistemes i a
la política internacional europea.
Aplicar els diferents enfocaments teòrics, amb aproximació constructivista, a l'actuació de les
organitzacions internacionals.
Aplicar la varietat de lectures ideològiques de la desigualtat a un país que no sigui Espanya.
Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar aquestes explicacions en diferents països.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'estructura social.
Definir els conceptes més comuns utilitzats per explicar les desigualtats.
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Definir els conceptes més comuns utilitzats per explicar les desigualtats.
Definir els conceptes necessaris per entendre l'estructura social.
Definir i relacionar els principals conceptes analítics de les relacions internacionals amb el procés
d'integració europeu.
Definir les implicacions dels principals debats sociològics sobre l'estructura social.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i aprofundir el coneixement històric, teòric i conceptual sobre els orígens, les relacions
externes i els processos polítics de la Unió Europea (UE).
Entendre el procés de la integració política europea en el context de la Guerra Freda.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a l'estructura social.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Identificar i analitzar diferents fonts d'informació sobre les relacions internacionals de la UE.
Identificar les implicacions d'aquests enfocaments per entendre l'estructura social.
Identificar-ne la validesa per explicar la realitat social d'Espanya i de Catalunya.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Relacionar aquests debats generals amb els seus supòsits epistemològics i deontològics.
Relacionar les definicions i les explicacions de la desigualtat amb els debats teòrics i metodològics
generals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar els enfocaments teòrics i metateòrics per analitzar l'impacte de la globalització en la seguretat,
l'economia i la societat, tant a escala transnacional i estatal com en les diferents organitzacions
internacionals.
Utilitzar langlès tant per rebre com per comunicar informació, anàlisis i propostes.
Valorar casos concrets de canvi i de continuïtat en el sistema internacional, en els principals
subsistemes regionals (europeu, americà, asiàtic) i en els subsistemes econòmic i de seguretat.

Continguts

1. L'emergència de la governança global.
2. L'Índex de Desenvolupament Humà: ingrés, salut i educació dels homes i les dones.
3. Transformacions sòcio-econòmiques.
4. Globalització política.
5. Globalització econòmica.
6. La globalització i les desigualtats de classe i gènere.

Metodologia

L'assignatura s'organitza a partir de tres estructures d'aprenentatge:

En primer lloc les classes magistrals, adreçades a l'aproximació i emmarcament dels conceptes teòrics
centrals i el debat de continguts.

En segon terme, els seminaris de revisió de lectures sobre els principals aspectes del temari i
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En segon terme, els seminaris de revisió de lectures sobre els principals aspectes del temari i
d'aprofundiment i discussió dels mateixos.
Per últim, els seminaris de demografia, on es proporcionaran eines d'anàlisi demogràfic per a abordar
el desenvolupament. Es tracta d'una assignatura presencial, que serà complementada amb aportacions
de la professora a través del campus virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 24 0,96 8, 13, 14, 28, 29

Seminari sobre el desenvolupament en un país (professorat Demografia,
matí)

15 0,6 3, 6, 7, 14, 15, 29, 30

Seminari sobre lectures i estudis de cas 15 0,6 3, 6, 8, 13, 14, 15, 28, 29,
30

Tipus: Supervisades

Activitats d'avaluació 7 0,28 6

Tutories 15 0,6 6, 7, 14, 15, 19

Tipus: Autònomes

Analysis 24 0,96 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 30

Lectura, estudi, reflexió teòrica (preguntes sobre lectures i assaig) 43 1,72 3, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 28,
29

Avaluació

Aquesta assignatura es regeix per un sistema d'avaluació contínua. No obstant això, els estudiants podran fer
una prova única de recuperació d'acord amb unes determinades condicions:

L'estudiant  si supera l'avaluació contínua, formada per tres activitats: demografiaaprova l'assignatura
(40%), assajos sobre lectures (30%) i treball sobre globalització (30%). Els estudiants comptaran amb
el seguiment del professorat per fer aquestes activitats, el qual com a mínim consistirà a comentar la
seva feina en seminaris o en tutories. Per aprovar l'avaluació contínua, cal que l'estudiant hagi lliurat
totes les activitats, n'hagi aprovat almenys dues, i hagi obtingut una mitjana igual o superior a 5.
L'estudiant  per aprovar si ha completat almenys dues activitats i ha obtinguthaurà de fer la recuperació
una nota entre 3.5 i 4.9, i també, si ha suspès més d'una activitat (encara que la seva mitjana sigui
igual o superior a 5). En canvi, no podrà fer la prova de recuperació, i suspendrà tota l'assignatura,
l'estudiant que no hagi obtingut una mitjana de 3.5 o no hagi presentat almenys dues de les tres
activitats de l'avaluació contínua.
Es , sense opció de recuperació, si la mitjana de totes les activitats ésdonarà per suspesa l'assignatura
inferior a 3.5 o l'estudiant no ha fet dues activitats.

La prova única de recuperació és basarà en les tres activitats de l'avaluació contínua (lectures, treball i
exercicis de demografia). Cadascun dels dos grups de docència (matí o tarda) anunciarà amb prou antelació
el mode de la prova (presencial o en línia). Tant en un cas com l'altre, la data de l'examen o del lliurament
coincidirà amb el dia que la Facultat fixi com a data de recuperació per a l'assignatura. Per aprovar-la, serà
imprescindible respondre'n totes les preguntes. La nota de la recuperació substituirà totes les notes de
l'avaluació continuada i no podrà ser superior a 5.

Els estudiants que repeteixin l'assignatura s'han de posar en contacte amb els professors durant la primera
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Els estudiants que repeteixin l'assignatura s'han de posar en contacte amb els professors durant la primera
setmana de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi demogràfica del
desenvolupament a un país

40 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Escriure un assaig sobre la
globalització

30 2 0,08 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 33

Preguntes sobre lectures 30 2 0,08 3, 6, 8, 13, 19, 28, 29
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