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Titulació Tipus Curs Semestre

2501933 Periodisme OT 4 0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Comprensió activa i passiva de l'anglès.

Objectius

Aquesta assignatura té per objectiu principal introduir als estudiants en l'anàlisi de la
política comparada. Esta concebuda i dissenyada per a donar una visió dels principals
temes en aquest camp i examinar l'experiència individual de diferents països pel que
fa al seu desenvolupament polític.
La qüestió fonamental que es planteja aquest curs és doncs la de comprendre el
desenvolupament polític - i en el seu cas democràtic - de les diferents regions del
món. Per què alguns països són democràcies estables i altres no? Al final del curs, els
estudiants haurien de tenir els recursos necessaris per obtenir informació política
sobre qualsevol país del món així com tenir una idea dels factors i dels processos que
ajuden o dificulten el desenvolupament de la democràcia.
L'assignatura està dissenyada per a treballar les competències de comunicació escrita
i oral així com l'anàlisi teòric i empíric de la política de països i regions mundials considerats des de la
perspectiva de la professió periodística.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context
espanyol, europeu i mundial.
Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les
dimensions social, econòmica, política i cultural.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
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Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar fonts informatives de contingut polític, analitzar-les i aplicar-hi criteris correctes de valoració per
contrastar i verificar la veracitat de les informacions.
Descriure els pressuposts bàsics del sistema polític espanyol i català.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Reconèixer els pressuposts i esquemes bàsics de la política mundial comparada.

Continguts

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.
TEMARI GENERAL:
PART I. ELEMENTS CONCEPTUALS
TEMA 1. LES NOCIONS DE SISTEMA I DE REGIM POLÍTIC
TEMA 2. LA CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES POLÍTICS
TEMA 3. POLIARQUÍA VS MONOCRÀCIES
3.1. Tipologia del sistemes monocràtics: sistemes semi-autoritaris, autoritaris i totalitaris
3.2. La poliarquía: la democracia liberal
3.2.1. Les condicions i els principis de la democràcia
3.2.2. Les formes d'expressió de la democràcia: democràcia representativa vs democràcia directa.
3.2.3. La designació dels governants: democràcia majoritària vs democràcia consensual. Els sistemes
electorals
3.2.4. El disseny institucional de les democràcies representatives
PART II. L'ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DEL PODER EN LES DEMOCRÀCIES LIBERALS
TEMA 4. L' ORGANITZACIÓ DEL PODER
4.1. El sistema parlamentari o la separació flexible dels poders
4.2. El sistema presidencialista o la separació rigida dels poders
4.3. El sistema semi-presidencialista
TEMA 5. ESTUDIS DE CASOS
5.1. El sistema parlamentaridel Regne Unit
5.2. El sistema presidencialista dels Estats Units
5.3. El sistema semi-presidencialista de França
PART III. LA DEMOCRÀCIA AL MÓN
TEMA 6. SISTEMES SEMI-AUTORITARIS I ONADES DE DEMOCRATIZACIÓ
TEMA 7. EVOLUCIÓ DE LA DEMOCRÀCIA PER REGIONS MUNDIALS
TEMA 8. SITUACIÓ ACTUAL: ESTRUCTURES SOCIALS I SISTEMES
SOCIOPOLÍTICS A ÀFRICA, ÀSIA I AMÈRICA LLATINA

Metodologia

L'assignatura 'Política mundial comparada' tè 6 crèdits. Aquests crèdits es distribueixen entre les activitats
formatives següents:

1. Activitats dirigides

-Classes magistrals: exposicions per part del professor amb el suport de TIC i debat en gran grup

-Seminaris de discussió de lectures i de casos: Introducció de la sessió, presentació individual o en grup del
text o cas, valoració i discussió

-Presentació oral dels treballs

2. Activitats supervisades
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2. Activitats supervisades

-Tutories de suport per a la realització dels exercicis escrits i seguiment del curs

3. Activitats autònomes

-Estudi

-Lectura de textos

-Redacció treball

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 38 1,52 4

Presentació pública dels treballs 6 0,24 1, 4

Seminaris 10 0,4 1, 4

Tipus: Supervisades

Tutories 20 0,8

Tipus: Autònomes

Estudi 30 1,2 1

Lectures obligatòries 10 0,4 1, 3, 5

Redacció del treball 17 0,68 1

Avaluació

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:
- Activitat A. Examen (50% sobre la qualificació final)
- Activitat B. Treball (30% sobre la qualificació final)
- Activitat C. Control de lectures (20% sobre la qualificació final)
Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5/10 en les activitats A, B i C.
Procediment de revisió de les qualificacions:
-Comentari global a l'aula després de la correcció de l'exercici (tests/presentacions)
-Tutories individuals segon horari establert (ressenyes i examen final)
Procediment de recuperació.
L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
Segona matrícula
En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en l'elaboració d'un
treball. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

PLAGI. L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir
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PLAGI. L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir
a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i presentació oral treball 30 15 0,6 1, 2, 4, 5

Examen 50 2 0,08 1, 4

Test sobre lectures obligatòries 20% 2 0,08 1, 3, 4
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