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MÒDUL1.ASSIGNATURESOBLIGATÒRIES 

MATÈRIA1:Laconstrucciódelasocietatglobal 
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Aproximació conceptual i històrica al procés de construcció, adaptació i
transformació de la societat global, així com al sorgiment, els conceptes i eines
bàsics dels estudis globals. Anàlisi transdiciplinar dels principals fenòmens i
processos econòmics, polítics, científic-tecnològics, socials i culturals que han
derivat en la gradual consolidació d'una societat global heterogènia, plural i
interdependent. Descripció i discussió de les principals aproximacions teòriques
aplicades a l'estudi de la globalització i la concepció de la realitat internacional
comunasocietatglobalintegrada. 
Cursos:1 ri2n 
Idioma/es: Anglès 
Assignatures: 
1.IntroduccióalsEstudisGlobals(OB):6ECTS 
Definició de l'objecte principal d'estudi en l'àmbit dels Estudis Globals des d'un
enfocament transdisciplinar que aglutini les principals disciplines de les Ciències
Socials.Introduccióalfenomendelaglobalitzacióialescaracterístiquesprincipals
de la societat global, fent especial èmfasi en el paradigma de la complexitat, la
societat del coneixement, la importància de l'educació en els processos decanvi
globalielconceptedeciutadaniaglobal. 

2.HistòriaGlobalI(FBmatèriaHistòria):6ECTS 
Anàlisiireflexiócríticadelperíodedeconstrucciódelasocietatglobalqueabasta
desdelaprimeraglobalitzaciódelagrandivergència(1453-1814):estudiidiscussió
delesconseqüènciesdel'expansióeuropeaaAmèrica,ÀfricaiÀsia,laconsolidació
dels nous imperis colonials ultramarins europeus, els conflictes entre Europa i els
gransimperisdecaràctercontinental,aixícomdelprocésdedivergènciaentreles
economies i societats europees i les de la resta del món, especialment les
asiàtiques. 

3.HistoriaGlobalII(FBmatèriaHistòria):6ECTS 
Anàlisiireflexiócríticadelperíodequecomprèndesdel'expansiódelliberalismea
lesguerresglobals(1814-1945).Identificacióiavaluaciódelsavantatgeseconòmics
i tecnològiques adquirides pels estats-nació occidentals que esprojectenatotel
món a través del desenvolupament d'imperis informals i formals de nou encuny,
l'objectiuésadquirirdretsdesobiraniasobreelsmercatsielsrecursosnaturalsde
tot el món. Estudi de l'aparició, després de la revolució russa de 1917, d'una
alternativa socialista al capitalisme depredador que en el període posterior
obligarà a unreajustamentdelesprioritatsdel'estatliberaliquedonaràorigena
l'estatdelbenestar.

4.HistoriaGlobalIII(FBmatèriaHistòria):6ECTS 
Anàlisi i reflexió crítica del període posterior a l'inici de la Guerra Freda i que
actualment es tradueix en un móninsegur(1945-actualitat).Estudidelperíodeen
quèlesestructuresixarxesdepodertransnacionalsdetotamenaposenenqüestió
lasobiraniadelsestats-nació,nascutsambelLiberalisme.Descripcióianàlisidela
creaciód'unnouordremundialbasat,d'unabanda,enprocessosdeconvergència
econòmicaipolíticaquecreengranscoalicionsdecaràcterregionali,del'altra,en
la desintegració de les velles unitats polítiques, vells imperis, entre 1945 i 1991, i
estats plurinacionals, a partir d'aquesta data. Anàlisi del procés de globalització,
accelerat al començament del segle XXI, en el qual béns i diners flueixen sense
control a través de les velles fronteres polítiques a la recerca de beneficis
especulatius,contribuintaincrementarelsnivellsdedesigualtatalplaneta. 

MATÈRIA2.Fonamentsnormatiusipolíticsdelasocietatglobal 
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Identificacióianàlisidelsfonamentsnormatiusipolíticsdelasocietatglobal
contemporània.Estudidelsvalors,principis,normesireglesqueinformenlasocietat
global,aixícomdelessevesinteraccionsidelconjuntsistèmicquedibuixen.
Aproximacióalsprincipalscorrentsteòricsorientatsaexplicartantladistribuciódel
poderilariquesaenelsistemaglobalcontemporanicomelsprocessosd'integració
aescalaregionaliglobal.Identificacióianàlisidelsprincipalsmecanismesi
instrumentsdegovernançaglobal,aixícomdelsdesafiamentsaquèhandefer
front.Aproximacióalsactors,autoritats,factorsiprocessosqueacompanyen
l'economiapolíticaglobalpròpiadelasocietatglobal 
Cursos:1 ri2n 
Idioma/es: Anglès 
Assignatures: 

1.TeoriesdelaIntegració(FBmatèriaCiènciaPolítica):6crèditsECTS 
Anàlisidelesnocions,escolesdepensamentiteoriesquehihaal'horad'explicarels
processosd'integracióeconòmicaipolíticaentreestatsenelmóncontemporani.El
centre d'estudi seran tant les grans teories (intergovernamentalisme,
neofuncionalisme o la teoria de la interdependència) com les teories d'abast
intermedi (governança multinivell, nou institucionalisme, consocionalisme o les
xarxespolítiques). 

2.FonamentsNormatiusdelaSocietatGlobal(OB):6crèditsECTS 
Anàlisidelsfonamentsnormatius(ètics,moralsilegals)sobreelsqualsesconstrueix
l'actualsocietatglobalielconceptedeciutadaniaglobal.Aproximacióalsprincipals
corrents teòrics que des de la filosofia del dret i el dret internacional públic han
abordatelprocésdecreacióil’evoluciód'aquestasocietat.Identificacióianàlisidels
principals components normatius—valors,principis,normesiregles—queinformen
la societat global, així com de les tensions que els envolten i de les principals
institucionsirègimsinternacionals. 

3.RelacionsInternacionals(FBmatèriaDret):6crèditsECTS 
Presentació ianàlisidelesprincipalstradicionsdepensamentiparadigmesteòrics
enl'àmbitdelesrelacionsinternacionals,ambespecialèmfasienelscorrentssorgits
a partir de mitjans de la dècada dels vuitanta del segle passat, coincidint amb
l'acceleraciódelaglobalització.Definicióicaracteritzaciódelpoderilaseguretaten
les relacions internacionals del'actualsocietatglobal.Identificacióicaracterització
dels principals actors internacionals (públicsiprivats)ilesdinàmiquesdelsistema
globalcontemporani(cooperació,integració,conflicte,guerra). 

4.EconomiaPolíticaGlobal(OB):6crèditsECTS 
Identificació i anàlisi de la interrelació entre la políticail'economiaenlaintegrada
arena global mitjançant la caracterització dels incentius dels actors i el context
globalitzat en què aquests actors prenen decisions i influeixen sobre els resultats.
Aquest enfocament serà utilitzat per analitzar les causes i les conseqüències, tant
internacionals com domèstiques, delapolíticacomercialinternacional,lamobilitat
internacionaldecapitalsilescrisisfinanceres,elsrègimscanviarisieldeuteextern. 
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MATÈRIA3.Fonamentsculturals,comunicatiusieconòmicsdelasocietatglobal 
Identificació i anàlisi dels fonaments culturals, comunicatius i econòmics de la
societatglobal.Estudidelesprincipalsaproximacionsantropològiquesorientadesa
explicar el fenomen de la globalització i el comportament de les "societats" que
coexisteixen en la societat global, així com de les noves formes de coneixementi
dels factors que les generen. Anàlisi i estudi del paper que juguen els mitjans de
comunicació de masses en la societat global i en el fenomen delaglobalització,
prestant especial atenció a l'existència d'importants indústries mediàtiques.
Identificació i anàlisi dels principals conceptes de l'economia i les finances que
acompanyen la societat global, amb especial atenció al destacat paper de les
empresesmultinacionals. 
Cursos:1 ri2n 
Idioma/es: Anglès 
Assignatures: 

1.TeoriesdelaCultura(OB):6crèditsECTS 
Estudi de les teories i models de la cultura i el sistema de relacions que la
componen, des de l'antropologia, la sociologia, els estudis de gènere, la teoria
literària i els estudis postcolonials. Es tindrà en compte la dimensió ideològica,
social i política de la cultura, incloent la definició dels conceptesdeglobalització,
identitat,diferènciaisubalternitatenlaperspectivadelsestudisculturals.Tambées
prestaràatencióalaimportànciadel'educacióenelsprocessosdetransformació
global. 

2.EconomiaiFinancesInternacionals(FBmatèriaEconomia):6crèditsECTS 
Anàlisidelfuncionamentbàsicdelsmercatsinternacionalsidelesempresesquehi
operen. Anàlisi de les principals variables macroeconòmiques. Creixement i
desenvolupamenteconòmic.Aproximacióalacomptabilitatempresarial:principals
estatsfinancers.Anàlisidelfuncionamentdelsmercatsfinancers. 

3.Geografia,MediAmbientiSostenibilitat(OB):6crèditsECTS 
Estudi integrat dels sistemes físics ambientals i dels seus contextos econòmics,
polítics i socioculturals, amb atenció als debats mediambientals i als estudis
d'ecologia política: gestió ambiental, canvi climàtic, medi ambient i salut pública,
conservaciódelanaturaibiodiversitat,desenvolupamentisostenibilitat. 

4.IndústriesdeComunicacióGlobals(FBmatèriaComunicació):6crèditsECTS 
Aproximació a les indústriesdecomunicacióglobals(premsaescrita,radiodifusió,
documentals ipel·lícules,publicitat,nousmodelsindustrials,etc.)ialseupaperen
la societat global actual. Anàlisi crítica delesestructures,funcionsiinfluènciesde
les diverses indústries de comunicació globals, especialment en el context de la
societat del coneixement. Estudi de les principals qüestions relacionades amb
aquestes indústries (grans corporacions de comunicació, economia política i
relacionsdepoderenelmercatdelesindústriesdecomunicació,ascensdexarxes
globalsdecomunicació,etc.)desd'unaperspectivatransdisciplinària.Identificació
i anàlisi de les connexions entre les indústries de comunicació globals i el
pluralisme,lallibertatilademocràciaalasocietatglobal. 

5.MitjansdeComunicaciódeMassesiGeopolítica(OB):6crèditsECTS 
Identificació i anàlisi del paper dels mitjans de comunicació de masses en la
societatglobal(guerresd'imatges,usosdenovestecnologiesenrevoltespopulars,
etc.) i, de manera més concreta, en la societat del coneixement. Estudi de la
geopolítica dels mitjans de comunicació. Caracterització i anàlisi
històrico-geogràficadelsmitjansdecomunicació,posantespecialatencióalstres
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centres principals de gravetat.Estudidelainfluènciailarivalitatenelsmitjansde
comunicació de masses: l'hegemonia nord-americana i el paper dels mitjans de
comunicació 

enelspaïsosenviesdedesenvolupament.Elsmitjansdecomunicaciódemasses,
laconflictivitatielciberespai. 

6.NegocisGlobalsiGestiódeMarques(OB):6crèditsECTS 
Identificació i anàlisi de les organitzacions i els mercats globals.Aproximacióala
presa de decisions i estratègies empresarials. Estudi de les àrees funcionals de
l'empresa multinacional: producció, finançament, logística, màrqueting, recursos
humans.Aproximacióalesmarquesilasevagestió(brandmanagement). 

7.PensamentContemporani(FBmatèriaFilosofia):6crèditsECTS 
Anàlisidelesnovesformesdeconeixementielsprocessosqueelgeneren;factors
que, en un món definit per la seva complexitat i pel canvi permanent, són un
element clau per comprendre el segle XXI.Identificacióiestudidelsdesafiaments
quegeneralasocietatglobal,desdelsconflicteshumansiladegradaciódelmedi
ambient,finsalapromociód'unaactuacióecològicasocialmentresponsableidel
desenvolupamentdelcapitalhumà,èticisocial,querequereixennovesestratègies
de pensament per a la consecució d'un futur millor. Anàlisi d'aquestes noves
propostes, especialment la perspectivadelssistemesevolutius,elsestudisdesdel
paradigma de la complexitat, i la influència dels recents desenvolupaments
científics(genètica,física,neurociències,etc.)enlanostrapercepciódelavidaila
societathumanes. 
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MATÈRIA4.Eineslingüístiquesid'anàlisi 

L'objectiu principal és familiaritzar l'estudiant amb les principals eines, mètodes
d'investigacióianàlisidedadesenEstudisGlobals,tantdesdelasevaperspectiva
quantitativa com qualitativa. S'hi aborden les diferents perspectives
metodològiquesenelmarcdelaposadaenmarxad'unprojected'investigació.S'hi
analitzenlesdiferentsfasesdelalògicad'investigació:definiciódelespreguntesde
recerca,plantejamentd'hipòtesis,tècniquesperobtenirinformació,sistematitzaciói
interpretació de dades, i presentació dels resultats. Aquesta matèria persegueix
també fomentar l'aprofundiment i la reflexió crítica dels estudiants al voltant de
qüestionsglobalsactualscomelcanviclimàtic,ladesigualtat,lanovaconflictivitat
armada, la (in)seguretat global, el canviant paper dels mitjans de comunicació
globals, les noves manifestacions culturals, les crisis econòmiques d'abast global,
etc. Així mateix, la matèria comprèn la formació dels estudiants en una llengua
estrangera diferent de l'anglès i, més concretament, en xinès o en àrab, dues
llengües enexpansióicadavegadamésinfluentsenlagestiódelsdesafiamentsi
qüestions globals. El francès, el rus i l'espanyol completen la llista de les llengües
oficialsdel'ONU. 
Cursos:1 r,2ni3r 
Idioma/es:À
 rab,espanyol,xinès,francès,anglèsirus 
Assignatures: 

1.AnàlisideDades(FBmatèriaEstadística):6crèditsECTS 
Introducció a la informàtica de tractament de dades i a l'estadística descriptiva.
Coneixementianàlisidelesprincipalsfontsd'informacióestadísticadisponibles. 

2.AssumptesGlobalsActualsI(OB):6crèditsECTS 
Partint del marc dibuixat pels paradigmes de la complexitat i de la societat del
coneixement, anàlisi i debat sobre qüestions actuals de la globalització i elsseus
reptes, així com de problemàtiques regionals d'abast global o que permeten
relecturesdesd'unaperspectivaglobal. 

3. Mètodes d'Investigació en Estudis Globals (FB matèria Ciència Política): 6
crèditsECTS 
Introducció a l'organització, el funcionament i les característiques principals de
l'estudiilainvestigacióuniversitària.Aproximacióaleseinesbàsiquesperal'estudi
de les ciències socials i, en particular, dels mètodes i el disseny necessaris per
analitzar problemes globals des d'una perspectiva transdisciplinària (cobrint
literaturadelesdiferentsciènciessocials:sociologia,ciènciapolítica,antropologiao
economia). Identificació i anàlisi dels diferents plantejaments ontològics (què
podem saber) i epistemològics (com ho podem saber) de les ciències socials i
anàlisi dels seus diversos paradigmes. Introducció als mètodes quantitatius i
qualitatius de la investigació empírica i avaluació dels punts forts i dels punts
febles.Presentaciódelesprincipalseinesperplantejarlainvestigació. 

Idioma que s’ha de triar entre xinès (assignatures 4, 5 i 6), àrab (assignatures 7, 8 i 9), espanyol
(assignatures10,11i12),rus(assignatures13,14i15)ofrancès(assignatures16,17i18. 

4.Xinès-NivellI(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua xinesa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

5.Xinès-NivellII(OB):6crèditsECTS 
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Aprenentatge de la llengua xinesa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

6.Xinès-NivellIII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua xinesa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

7.Àrab-NivellI(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua àrab en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

8.Àrab-NivellII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua àrab en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

9.Àrab-NivellIII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua àrab en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonèticsigràficsenelsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilableal
A2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

10.Espanyol-NivellI(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaespanyolaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonèticsigràficsenelsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilableal
B1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

11.Espanyol-NivellII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaespanyolaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonèticsigràficsenelsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilableal
B1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

12.Espanyol-NivellIII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaespanyolaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonèticsigràficsenelsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilableal
B2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

13.Rus-NivellI(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua russa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

14.Rus-NivellII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua russa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

15.Rus-NivellIII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua russa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 
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16.Francès-NivellI(OB):6crèditsECTS
Aprenentatge de la llengua francesa en els seus aspectes sintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

17.Francès-NivellII(OB):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua francesa en els seus aspectes sintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

18.Francès-NivellIII(OB):6crèditsECTS
Aprenentatge de la llengua francesa en els seus aspectes sintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 
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MATÈRIA5.TreballdeFideGrau 

Totselsestudiantshandeferobligatòriamentuntreballdefidegrau(TFG),valorat
en10crèditsECTS.ElTFGestàorientatal'avaluaciódecompetènciesassociadesal
títol i conclou amb la defensa il'aprovaciódelafeina.Lesnormesdepresentació
delTFGvindrandeterminadesenelpladocentdelamatèria. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.TreballdeFideGrau 
El TFG comporta la realització, per partdel'estudiant,d'unprojecte,unestudi,una
memòria o un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els
coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en els
estudis universitaris del grau en Global Studies. En particular, el TFG pot ser un
treball de recerca o un projecte relacionat amb qualsevol dels àmbits afins als
estudisglobals.EltemadelTFGpotserelegitperl'estudiantenfunciódelesseves
preferències o proposat pel tutor acadèmic, encara que el seu contingut ha de
reflectir la familiaritat de l'estudiant amb els paradigmes de la complexitat, la
societat del coneixement, l'educació en els processos de canvi global i/o el
conceptedeciutadaniaglobal. 
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MÒDUL2.ASSIGNATURESOPTATIVESD'ORIENTACIÓGLOBAL 

Matèria6.Anàlisidelsdesafiamentsglobals 
Identificació i anàlisi dels principals reptes de la societat global actual des d'una
perspectiva multidimensional (cultural,política,social,econòmica,mediambiental,
tecnològica, de seguretat, etc.) i interdisciplinària (capaç d'integrar els
coneixements i les aproximacions teòriques de disciplines com la història, les
humanitats, l'economia, el dret, la ciència política, la comunicació o les relacions
internacionals).Estudidelcontingutd'aquestsdesafiamentsidelasevavinculació
ambelfenomendelaglobalització,aixícomdelessevescausesiimplicacionsper
alasocietatglobal. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1. Aproximacions Antropològiques i de Gènere a la Globalització (OP): 4 crèdits
ECTS 
Estudi antropològic de la diversitat de cultures al món i dels seus acostaments,
creuaments i conflictes en el procés de globalització, amb especial atenció als
fenòmens degènereialaproblemàticaespecíficadelesdonesenelsreptesiles
desigualtatsenelmón. 

2.Art,MercatiGlobalització(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de la globalització del mercat de l'art i la consegüentconvergènciadeles
tendènciesartístiquesimuseístiques,mésenllàdecultures,regionsifronteres. 

3.AssumptesGlobalsActualsII(OP):4crèditsECTS 
Anàlisiavançadaidebatsobrenovesqüestionsactualsdelaglobalitzacióielsseus
reptes atenentelsparadigmesdelacomplexitatilasocietatdelconeixement,així
com de problemàtiques regionals d'abast global o que permeten relectures des
d'unaperspectivaglobal. 

4.CiènciaiGlobalització(OP):4crèditsECTS 
EstudidelainfluènciadelaciènciailatecnologiaenlasocietatdelsegleXXI.Anàlisi
delssistemesd'informacióidecomunicació,ideladescobertadenousmaterials,
en la biotecnologia, la salut, la clonació, els nous transgènics, tots ells àmbits
impensables sense elrecursdelaciènciailatecnologia.Anàlisicríticadelacada
vegadaméstecnificadasocietatglobaliambunamajordependènciacientíficaen
un món cada vegada més contaminat,amenaçatpelcanviclimàtic,elcàncer,la
sida, el deteriorament de les condicions de vida de la població, les megalòpolis,
l'escassetat d'aigua, en detriment de l'educació, la fam i la pobresa extremes.
Partintdelsestudissobreciència,tècnicaisocietat,anàlisidelssistemescientíficsi
tecnològics contemporanis, i l'eventual necessitatde(re)definirelseupaperenla
generació del coneixement necessari darrere de nous models de convivència
integradorsisostenibles. 

5.CiutatsGlobals(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les principals teories sobre les jerarquies urbanes i a les noves
funcions de la ciutat global. Anàlisi de les teories sobre lesjerarquiesurbanesila
sevarelacióambl'economiaglobal,elsfluxosdecapitals,béns,personesiserveis. 



6.ComunicacióInterculturaliCulturaGlobal(OP):4crèditsECTS 
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Estudi de la comunicació intercultural i del desenvolupament progressiu d'una
cultura global en diversos àmbits (cinema, música, televisió, Internet, mercat
artístic,arquitectura,literatura,etc.),queinflueixenlaconstrucciósociald'identitats
id’alteritats. 

7.QüestionsEnergètiquesGlobals(OP):4crèditsECTS 
Identificació i anàlisi de les qüestions ambientals i energètiques globals i
aproximacióalsaspectestècnicsisociopolíticsdebatutsenladiscussióactual,així
comanàlisidelesperspectivesdefuturilasevainfluènciaenlasocietat. 

8.Cultura,NarrativesAudiovisualsiFormatsGlobals(OP):4crèditsECTS 
Anàlisicríticadelsistemadeproduccióidedifusió,elscontingutsielsefectesdeles
obres cinematogràfiques, les sèries televisives i els formats de programes
d'entretenimenttelevisiuques'emeteniesdifonenendiferentspaïsosiquearriben
aunpaperprotagonistaenlaconformaciódelaculturamediàticaglobal. 

9.DesigualtatsGlobals(OP):4crèditsECTS 
Anàlisicríticadelssistemesdeproduccióidedifusió,elscontingutsielsefectesde
les obres cinematogràfiques, les sèries televisives i els formats de programes
d'entretenimenttelevisiuques'emeteniesdifonenendiferentspaïsosiquearriben
aunpaperprotagonistaenlaconformaciódelaculturamediàticaglobal.Reflexió
entorn la importància d'aquests sistemes i de l'educació en els processos de
transformacióglobal. 

10.GeopolíticaiGeoeconomia(OP):4crèditsECTS 
Aproximació als principals corrents teòrics aplicats a l'estudi de lageopolíticaila
geoeconomia.Anàlisidelacentralitatdelterritoriidelpoderenelfuncionamentde
la societat global actual. Estudi de les principals fonts de poder i dels escenaris
geopolíticsigeoeconòmicsmésdestacatsenl'actualsocietatglobal. 

11.GlobalitzacióiGènere(OP):4crèditsECTS 
Anàlisidesd'unaperspectivadelsestudisdegèneredelesrelacionsinternacionalsi
la política mundial. Estudi delesdiversesqüestionspràctiques,comaralaguerra,
l'economia internacional, la globalització i els drets humans en els països
industrialitzatsilaindustrialitzaciódelessocietatspertald'entendrelesdiferències
entrelesexperiènciesviscudesperlesdonesenaquestessocietats,lesformescom
la globalització afecta el gènere i com el gènere també afecta la globalització a
travésdel'organitzaciódedonestransnacionals. 

12.GlobalitzacióiSocietat(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de la relació entreglobalitzacióisocietatatravésdel'úsdeleseinesdela
sociologia econòmica, des de les diferents formes d'economia (formal-informal;
centre-perifèria, etc.) i de capital (humà, social, cultural), fins als processos i els
mecanismesderivatsdelainternacionalització.Estudidelaglobalització,nonomés
com un fenomen financer o comercial, sinó també en els seus efectes en els
recursos naturals, la feina, la cultura, el consum, els grups socials, agents i
institucionsilasevadiferenciacióregional. 

13.IdentitatiHibridacióCultural(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi del naixement i del desenvolupament de tradicions culturals i artístiques
genuïnes en territoris amb vincles culturals híbrids a causa de colonitzacionside
migracions. 

14. LaGlobalitzacióabansdel'EraGlobal(OP):4crèditsECTS 
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Anàlisi detallada de casos concrets de globalització abans del segle XX, amb
l'objectiu de posar el debat sobre la globalització contemporània en perspectiva
històrica. 

15.MigracionsTransnacionals,DretsdelTreballiGlobalització(OP):4crèditsECTS
Anàlisi de l'impacte que té el procés deglobalitzaciósobreelfenomenmigratorii
els drets dels treballadors que, com a conseqüència dels desplaçaments,
exerceixen el seu treball en un país diferent d'aquell en què són nacionals. Estudi
dels diferents instruments jurídics existents per a la regulació d'aquest fenomen
global,posantespecialèmfasienelsseuslímitsiconseqüències. 

16.PatrimoniCulturalGlobal(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a la importància i a l'efecte del patrimoni, tant material com
immaterial, sobre una part significativa de la població mundial. Anàlisi de la
importància d'aquest concepte en la construcció d'identitats locals, nacionals,
transnacionalsiglobals,ienlaresoluciódeconflictescontemporanis.Estudidelpes
del patrimoni en les indústries culturals i en el turisme, pes que fa del
desenvolupament de competències dirigides al seu reconeixement i gestió una
clau en el disseny de projectes econòmics i socials en múltiples comunitats.
Aproximaciócríticaalconceptedepatrimoniialsdiferentsusosirolsquetéenles
societats contemporànies. Estudi de les seves implicacions en la construcció
d'identitats locals i globals, en els processos de resolució de conflictes i en els
projectes de desenvolupament econòmic i de benestar comunitari.
Desenvolupament d'habilitats per definir, protegir, gestionar i presentar
públicament el patrimoni en el marc de diferents legislacions i, específicament,
d'organismesinternacionalscomlaUNESCO. 

17.Població,DemografiaiGlobalització(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a alguns dels temes clau per entendre l'evolució de la població
mundial:larelacióentrelamidadelapoblacióielsrecursos;elsprocessossocials,
biològics i econòmics que determinen la taxa de creixement de la població; la
transició demogràfica; les tendències mundials en l'envelliment; lescausesdeles
migracionsielsprincipalscorrentsmigratoris. 

18.Principis,ValorsiReptesdelaSostenibilitat(OP):4crèditsECTS 
Estudidelesrelacionsdel'ésserhumàambelmedinaturalatravésdelsprocessos
històricsielscanvisculturalsidevalorsqueimpulsenelnaixementdelconceptede
sostenibilitat,aixícomdelarepresentaciósociald'aquestesrelacionsivalorsidels
desafiaments ètics als quals la idea de sostenibilitats'enfrontaenelterrenydela
injustícia,laviolènciailadesigualtatenl'ecosistemaplanetari. 

19.SalutGlobal(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi dels fenòmens de salut global,delsorganismesinternacionalsimplicats,la
legislacióinternacional,lespandèmies,lesgranscorporacionsfarmacèutiques,iels
sistemespúblicsiprivatsd'accésalamedicinaialasalut. 

20.SeguretatGlobaliConflictes(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les principals nocions de seguretat (estatal, internacional, global,
humana, comprehensiva, etc.) i a les dimensions que integren la seguretat en
l'actual societat global. Identificació i estudi dels principals desafiaments i
amenaces a laseguretatglobalcontemporània.Anàlisidelestransformacionsde
laconflictivitatarmadaalasocietatglobaldeprincipisdelsegleXXIidelsprincipals
escenarisdeconflicte. 

15/11/2017



Pàgina12de14




21.Seminari:AnàlisiMediàticad'AssumptesGlobalsActuals(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi i debat al voltant dels principals successos informatius globals i el seu
tractament en els mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió i nous mitjans
(InternetiWeb2.0).Identificacióiaplicaciódelsprincipalsmètodesutilitzatsenles
ciènciessocialsperestudiarelscontingutsqueemetenelsmitjansdecomunicació.
Anàlisi dels criteris que serveixen per seleccionar i conformar els successos
d'actualitat: com s'obté la informació, com se selecciona, com es jerarquitza i es
publica,cominflueixenlescaracterístiquesempresarialsiideològiquesdelmedien
aquest sistema de treball. Reflexió crítica sobre l'actualitat informativamitjançant
unseguimentcontinuicomparat. 

22.TeoriesdeGènereiFeminismesGlobals(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les teories de gènere incorporant la crítica del feminisme
postcolonial com "germanor" global entre les dones que va caracteritzar
l'anomenada"segonaonada"delfeminismeoccidental,desdelreconeixementque
lesqüestionsdegènerenoespodenseparardecapmaneradeqüestionsderaça,
ètnia, poder, relacions entre el primer i tercer (o quart) món, preferència sexual,
religió,etc. 

23.Viatges,TurismeiGlobalització(OP):4crèditsECTS 
Aproximació al turisme com a fenomen cultural global. Anàlisi de les principals
teoriessociològiquesiantropològiquessobreelturismemodern.Estudidelsorígens
il'expansiódelturisme,especialmentapartirdelsegleXIX,aixícomdelesrelacions
entre viatge, turisme i literatura al llarg de la història. Anàlisi de la relació entre
viatges, turisme i gènere; l'impacte de la idea de l'exòtic en el turismeglobalola
influènciadelturismeenlaconstrucciódeculturesiidentitatslocals. 
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MATÈRIA7.Regulacióigovernançadelasocietatglobal 
Identificació ianàlisidelesestratègiesiinstruments—econòmics,polítics,jurídicsi
socials— lligats a la regulació i la governança de la societat global en les seves
diferentsmanifestacions.Estudidelsactorsimplicatsenaquestprocésderegulació
i governança; dels interessos, valors i idees que inspirenlessevesactuacions;del
contingutdelessevesaccionsidelesinteraccionsqueexisteixenentreunsialtres.
Reflexió crítica sobre les limitacions i les implicacions dels diferents instruments i
estratègies articulats durant les últimes dècades, així com d'altres opcions
alternatives. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.ActorsiAutoritatsInternacionals(OP):4crèditsECTS 
Identificació i anàlisi dels principals actors i autoritats internacionals, públics i
privats: estats, organitzacions internacionals governamentals, empreses
multinacionals, organitzacions internacionals no governamentals, grups de
criminalitattransnacionalorganitzada,agènciesinternacionalsprivades,etc.Estudi
de les principals funcions que exerceixenaquestsactorsiautoritatsenlasocietat
global,aixícomdelesdinàmiquesquecaracteritzenlessevesinteraccions. 

2.AfersPúblicsiIncidènciaPolítica(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de la construcció dels "afers públics" i la "incidència política" (advocacy)
com a àmbits d'estudi i pràctics, aixícomdelsseusconceptescentrals.Estudidel
procés de construcció dels assumptes públics i dels factors que condicionen la
sevaconsideraciócomatals.Anàlisidelespercepcionsdegoverns,stakeholdersi
companyiesprivadesambrelacióals"aferspúblics".Anàlisidelagestiódels"afers
públics".Estudidelesdiferentsmodalitatsd’"incidènciapolítica". 

3.BénsPúblicsGlobals(OP):4crèditsECTS 
Identificació i anàlisi dels béns públics globals, entesos com aquells béns dequè
pot gaudir tota la comunitat internacional, sense que sigui possible excloure’n a
ningú. Estudi i aplicació de la teoria de l'acció col·lectiva i dels béns públics als
àmbits global i regional, amb l'objectiu d'aportar una major capacitat d'anàlisi
conceptualalsproblemesdecooperaciópolíticaieconòmicsqueemergeixenenla
construcció d'una comunitat global . L’anàlisi de la cooperació internacional fa
possible elsostenimentilaproducciódebénspúblicsglobalsenmoltesocasions.
Anàlisi d'altres mecanismesdiferentsdelacooperacióperalaproducciódebéns
públics. 

4.CooperacióperalDesenvolupament(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi dels principals aspectes relacionats amb el desenvolupament i la
cooperacióinternacionals,ambespecialèmfasienelsmecanismesinstitucionalsi
polítics deldesenvolupamentinternacionalielseuimpacteenelsterritorisenvies
dedesenvolupament. 

5.DemocràciesiDictadures(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les eines analítiques de la política comparada i a les varietats i
configuracions institucionals dels règims polítics. Identificació i estudi de les
estructures polítiques,actorsiprocessosdelstipusdedemocràcies(presidencials,
parlamentàries i mixtes) i dictadures (partit dominant, militars i personalistes)
existents. Exploració de les condicions sota les quals aquests règims emergeixen,
sobreviuen i cauen, aixícomlessevesconseqüènciespolítiquesieconòmiquesen
termesdegovernança,conflicteidesenvolupamenteconòmic. 
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6.DiplomàciaPúblicai"PlaceBranding"(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a l'estudi i els conceptes centrals de la "diplomàcia pública" i
l'anomenat "place branding". Anàlisi de les complementarietats i coincidències
entre les dues esferes. Estudi des d'una perspectiva transdisciplinària de les
principals eines utilitzades pels actors en una i altra esfera, així com delesseves
potencialitats,límitsielsseusefectessobrelareputaciódequilesfanservir. 

7.EscripturaAcadèmicaiDiscursenPúblic(OP):4crèditsECTS 
Aproximació als conceptes, tècniques i mètodes imprescindibles per aprofundir
amb èxit en la redacció de diferents gèneres d'escriptura acadèmica i/o
periodística. Anàlisi dels conceptes bàsics formals i conceptuals, així com dels
requisits tècnics i procedimentals del'escripturail'oralitat.Estudiiaplicaciódeles
eines bàsiques per expressar-se oralment i per escrit, i aprofundiment en el
llenguatgeapartirdecriterisvaloratius,declaredat,concisióiprecisió. 

8.EstatsInterculturalsiMinoriesÈtniques(OP):4crèditsECTS 
Anàlisidelesdiferentsculturesquecoexisteixenavuidia—enunmónglobal—enun
mateix espai polític nacional. Anàlisi de les diferències ètniques, religioses o d'un
altre caràcter que plantegen sovint problemes d'integració. Estudi de les
interaccions d'aquests grups locals amb els seus respectius estats nacionals, així
comamblanociódeciutadaniaglobal.Anàlisidelesconnexionsentreparticipació
política, ciutadania i noves formes de religiositat des d'una òptica
històrico-antropològica. 

9.EstudisPostcolonials(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi des d'un punt de vista històric, filosòfic i artístic delesrelacionsdepoderi
dominacióilespràctiquesdel'imperialismeielcolonialismeenlesedatsmodernai
contemporània, a través de l'anàlisi de constructes colonials i postcolonials com
orientalisme,cosmopolitismeiglobalització. 

10.IconografiaiSímbols(OP):4crèditsECTS 
Estudi de la simbologia,leslitúrgiesielsritussobreelsqualselspoblesdelaterra
han fonamentat la seva lluita per l'hegemonia regional o global: la creuilamitja
lluna, Santiago Matamoros, la Verge de Guadalupe, banderes, escuts, himnes,
retrats,efígies,monumentsirepresentacionsartístiquesdefetsrellevantsperauna
comunitatdiferenciada,consignes,representadesgràficamentencartells—comel
"nopassaran"deladefensadeMadriddurantlaGuerraCivil—,elslemesdel'esforç
industrialitzadorMeiji,elsplansquinquennalsdeStalin,olaimatgedelsmonarques
representadaenlesmonedesquecirculavenenelsterritorissotalasevasobirania.
Anàlisi de l'ús dels mitjans de representació gràfica i comunicació per part dels
poblesalllargdelahistòriaperreforçarlacohesiód'unacomunitatalvoltantd'uns
valorsdefensatsperlesseveselitsfinsalpuntdefalsejarelseurelatper"inventar"
tradicions o generar conviccions d’excepcionalisme històric que justifiquin
l'acomplimentenelmónd'unadeterminadamissió. 

11.ImperisiEstats-nació(OP):4crèditsECTS 
Estudi de la història comparada dels imperis colonials europeus, de l'imperi
nord-americà i japonès (segles XV-XXI). Estudi comparat de les diferents
formacions polítiques imperials i anàlisi d'un cas concret, amb les seves
dinàmiques inter- i intraimperials, posant un èmfasi especial en els processosde
transició i la desintegració de les formacions imperials en estats-nació.
Aproximació al concepte d'imperi com un estat extens en el qual ungrupètnico
tribalgovernasobrealtresicomaformad'organitzaciópolíticamésfreqüent,més
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estesa i més duradora en el temps que les organitzacions polítiques tribals o els
estatsnacionals. 

12.LesPolítiquesExteriorsdelesGransPotències(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels mecanismes de protecció dels drets humans sota els auspicis de les
Nacions Unides i les institucions encarregades de la seva protecció en l’àmbit
regional o continental. Anàlisi del paper dels drets humans a la configuració del
conceptedeciutadaniaglobal. 

13.Legalitat,LegitimitatiJustíciaGlobal(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi dels fonaments filosòfico-jurídics de la justícia global. Identificació dels
principals aspectes legals i de legitimitat, normatius i ètico-morals, que
acompanyen la noció de "justícia global". Aproximació a les dimensions de la
justíciaglobalialsobstaclesqueendificultenlamaterialització. 

14.LiteraturadelMón(OP):4crèditsECTS 
Estudi de textos literaris representatius de diferents èpoques i països. La seva
repercussió ha traspassat fronteres, partint de l'actualitat i seguint les línies de
treballdelaliteraturacomparadapostcolonial. 

15.MovimentsSocialsGlobals(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels moviments socials protagonistes de la transformació política, social i
culturalmundialdesdelasegonameitatdelsegleXX. 

16.OpinióPúblicaInternacionaliGovernançaGlobal(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels moviments socials protagonistes de la transformació política, social i
culturalmundialdesdelasegonameitatdelsegleXX,prestantespecialatencióal
paperdel'educació.

17.PlanificaciódelaLingüísticaGlobal(OP):4crèditsECTS 
Estudi de la situaciósociolingüísticamundial,l'estatusdelesllengüesenelsgrans
organismes internacionals, i la legislació i planificació lingüístiques en diferents
àreesipaïsosdelmón(monolingües,multilingües,postcolonials,emergents). 

18.SistemaInternacionalContemporani(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les nocions de sistema, societat i comunitat internacional.
Identificaciódelsdiferentstipusdesistemainternacionalquehanexistitalllargde
la història i caracterització del sistema internacional contemporani. Anàlisi de
l'evolució d'aquest sistema i dels seus principalscomponents:actors,dinàmiques,
principisiinstitucions. 

19. DretsHumansiCulturadelaPau(OP):4crèditsECTS 
Estudi de la situació dels drets humans al món i dels mecanismes creats per
protegir-los, sota elsauspicisdelesNacionsUnidesialtresinstitucionspúbliquesi
privades, encarregades de la seva protecció en l’àmbit regional o global,
incloent-hiunaanàlisidelpaperdeldretinternacionalcomainstrumentorientata
mitigarlaconflictivitatarmadaielsorgimentd'unanovaculturadelapau. 

20. MediAmbient,SocietatiPolítica (OP):4crèditsECTS 
S’explorenlesformesenquelesrelacionsdepoderconfigurenelcanviambientali
la governança des d’una perspectiva crítica de les ciències socialsambientals.S’
analitza comelsentornsenelsquevivimhanestatproduïtsperforcesimportants
com el capitalisme, el colonialisme i l’imperi, però també es consideren els límits
imposats a aquests projectes per la natura mateixa i per projectes alternatius
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contrahegemònicocs. S’observa com la raça, la classe i el gènere són categories
rellevants per analitzar el canvi ambiental i el conflicte, i es considera com es
creuenaquestescategories. 

21.HumanitarismeiDretsHumans(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi del paperdel’humanitarismeielsdretshumansenlaconstrucciódelmón
modern. 

22.Fronteres,IdentitatsiGeopolítica (OP):4crèditsECTS 
Anàlisi del paper canviant de les fronteres territorials en el món contemporani,
centrant-se en la dinàmica de la migració i laproliferaciódemursitanquesiels
efectessobrelesidentitatslocalsiregionals. 
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MATÈRIA8.Pràctiquesexternes 

Totselsalumnespodranferfinsaunmàximdedosperíodesdepràctiquesenuna
empresa,organitzacióoinstituciópúblicarelacionadaambàmbitsafinsalgrauen
GlobalStudies.Aquestespràctiqueshandetenirunaduradamínimade150hores,
de les quals 125 (83% aproximadament) corresponen a l'activitat presencial de
l'estudiant a l'empresa / organització / institució. El percentatge restant es
distribueix entre assistència a tutories (2%: 3 hores) i el treball autònom de
l'estudiant(15%:22hores),queconsisteixenl’estudipersonalienl'elaboraciód'una
memòriad'acordambl'estructuraproposadaenlaguiadocentdel'assignatura. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:A
 lemany,espanyol,català,francèsialtres 
Assignatures: 

1.PràctiquesExternesI(OP):6crèditsECTS 
Aproximació a l'activitat i el funcionament diari d'una empresa, organització o
instituciópúblicarelacionadaambàmbitsafinsalgrauenGlobalStudies.Aplicació
pràcticadelsconeixementsadquiritsenelmarcdelesassignaturesobligatòriesdel
grau. 

2.PràctiquesExternesII(OP):6crèditsECTS 
Identificació dels principals problemes i reptes als quals ha de fer front una
empresa,organitzacióoinstituciópúblicarelacionadaambàmbitsafinsalgrauen
Global Studies en les seves relacions amb altres empreses, organitzacions i
institucionsienl'exercicidelessevesfuncionsenelsidelasocietatglobal. 



























MÒDUL3:ASSIGNATURESOPTATIVESD'ORIENTACIÓREGIONAL 
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MATÈRIA9.EuropaielMediterranialasocietatglobal 
Aproximació a diferents aspectes de la realitat d'Europa i a la seva posició en el
marc de la societat global contemporània. Identificació i anàlisi de les principals
manifestacions culturals, polítiques, econòmiques i socials d'Europa. Estudi dels
actors més destacats de la regió i de les dinàmiques regionalsquecaracteritzen
aquest espai geogràfic dins de la societat global. Aproximació a diverses de les
llengüesiliteratureseuropees. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:A
 lemany,espanyol,català,francès,portuguèsialtres 
Assignatures: 

1. Ciutats, Colònies i Xarxes Globals a la Mediterrània Occidental (OP): 8crèdits
ECTS 
Exploraciódelsprocessosdetransformaciócultural,social,econòmicaipolíticaque
van tenir lloc a la Mediterrània occidental durant el I mil·lenni a.C. L’assignatura
examina com immigrants assentats en colònies, comerciants forans i poblacions
locals de l'edat del ferro van interactuar durant aquest procés fins a provocar el
naixement de mons urbans en diferents regions de la Mediterrània occidental. El
cursexaminaràcomaccionsidecisionsdelavidaquotidianad'aquestesgentsvan
afectariesvanveureafectadesperaquestsprocessos. 

2.EconomiaEuropea(OP):5crèditsECTS 
Aproximació i estudi del desenvolupament de les economies nacionals europees
durant la segona meitat del segle XX, posant un èmfasi molt especial en els
mecanismes de connexió entre elles, i el sorgiment d'una economia europea
pròpiamentdita. 

3.HistòriaContemporàniadeCatalunya(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriadeCatalunyadurantelsegleXX. 

4.HistòriaContemporàniad'Espanya(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriad'EspanyadurantelsegleXX. 

5.HistòriaContemporàniad'Europa(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriad'EuropadurantelsegleXX. 

6.HistòriaEconòmicaRegional(OP):5crèditsECTS 
Aproximació històrica al desenvolupament de projectes regionals d'integració
econòmica i a d’altres dinàmiques de cooperació i conflicte econòmic a escala
regional. Anàlisi dels principals actors, processos i factors lligats a les diferents
experiènciesregionals,lessevessimilitudsidivergències,ilasevaconnexióambel
desenvolupamentdelasocietatdelconeixement. 

7.HistòriadelMediterraniAntic(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis històrics fonamentals, així com dels seus
pressupostosiconseqüències,delmónmediterranidurantl'antiguitat. 
8.InstitucionsiPolítiquesdelaUnióEuropea(OP):4crèditsECTS 
Estudidelsorígensil'evoluciódelaintegracióeuropea,lesinstitucionsieldretdela
UE, i els aspectesmésrellevantsdelprocéspolíticdelaUE,aixícomeltractament
de les polítiques resultants (el mercat interior i la unió econòmica i monetària,
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l'espaidellibertat,seguretatijustícia,lapolíticaexteriorideseguretatcomuna,iles
diferentspolítiquessectorials).

9.LiteraturaCatalana(OP):6crèditsECTS 
Estudi històric i filològic de les principals etapes, autors i obres de la literatura
catalana. Aproximació a la producció literària en llengua catalana, amb una
selecció d'autors de totes les èpoques i l'estudi d'algunes obres escollides.
Aprofundimenteneldomininormatiuiexpressiudelallenguacatalana. 

10.LiteraturaEspanyola(OP):6crèditsECTS 
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la
literatura espanyola. A través d'una aproximació cronològica als temes i textos
essencials, anàlisi de les aportacions principals de la tradició literària en llengua
castellana. Aprofundiment en el domini normatiu i expressiu de la llengua
castellana. 

11.LiteraturaItaliana(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesprincipalsetapes,corrents,obresoautorsdelahistòria
delaliteraturaenllenguaitaliana. 

12.LiteraturaPortuguesa(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesprincipalsetapes,corrents,obresoautorsdelahistòria
delaliteraturaenllenguaportuguesa. 

13.LiteraturesEslaves(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesprincipalsetapes,corrents,obresoautorsdelahistòria
delaliteraturaenllengüeseslaves. 

14.MónMediterrani(OP):4crèditsECTS 
Estudi del món mediterrani des del punt de vista de la seva realitat geogràfica,
històricaisocial,lasevaelaboracióculturalielseurendimentsimbòlic. 

15.Nacionalitat,EstrangeriaiCiutadaniaEuropea(OP):5crèditsECTS 
Anàlisi dels processos d'adquisició, pèrdua i recuperació de la nacionalitat
espanyola.Estudidelacondiciódel'estrangerenterritoriespanyol.Caracteritzaciói
anàlisidelaciutadaniaeuropea:noció,dretsiobligacions.

16.PolíticaExteriorEspanyola(OP):4crèditsECTS 
Identificacióianàlisidelsfactorscondicionantsdel'elaboraciódelapolíticaexterior
espanyola.Estudidelapolíticaexteriorespanyoladesd'unaperspectivahistòricai
desdel'atencióalessevesprincipalsprojeccionsgeogràfiques. 

17.PolítiquesdeBenestarEuropees(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi comparativa de les diferents modalitats de polítiques de benestar que
coexisteixenenl'espaieuropeu,delessevesmotivacionsidelessevesimplicacions
sobrelessocietatsenquèesdesenvolupen.


18.PolítiquesRusses(OP):4crèditsECTS 
Identificació i estudi dels principals projectes polítics impulsats des de Rússia en
diferentsàmbits,aixícomdelsactorsimplicatsenlasevadefinicióiimplementació.
Anàlisicomparativad'aquestespolítiquesamblesd'altresespaisgeogràfics. 

19.PolítiquesSectorialsdelaUnióEuropa(OP):4crèditsECTS 
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Anàlisi del contingut de les polítiques sectorials de la Unió Europea des d'una
perspectiva político-jurídica, prestant especial atenció a la seva fonamentació
normativa,alasevaarticulaciópolíticaialseuimpactesobreelprocésd'integració
europea. 

20.RelacionsInternacionalsdelaMediterràniaielMónÀrab(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de les relacions internacionals de cooperació i conflicte de l'espai
mediterrani i del Món Àrab.Identificacióiestudidelsprincipalsactorsparticipants
en aquestes relacions, així com de les fites més destacats en la seva evolució
durantlestresúltimesdècades. 

21. Alemany-NivellI(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaalemanyaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

22. Alemany-NivellII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaalemanyaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.2 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

23. Alemany-NivellIII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaalemanyaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A2.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

24.Català-NivellI(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua catalana en els seusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

25.Català-NivellII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua catalana en els seusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.2 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

26.Català-NivellIII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua catalana en els seusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A2.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

27.Portuguès-NivellI(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaportuguesaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 
28.Portuguès-NivellII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaportuguesaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A1.2 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

29.Portuguès-NivellIII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaportuguesaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivell A2.1 del Marc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 
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30.Espanyol-NivellIV(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatgedelallenguaespanyolaenelsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivellB2.2delMarc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

31.Francès-NivellIV(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua francesa en els seus aspectes sintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivellA2.2delMarc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

32.Rus-NivellIV(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua russa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en els registres col·loquial i formal propis del nivellA2.2delMarc
EuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

























MATÈRIA10.Àsiaalasocietatglobal 

Aproximacióadiferentsaspectesdelarealitatd'Àsiaialasevaposicióenelmarc
de la societat global contemporània. Identificació i anàlisi de les principals
manifestacionsculturals,polítiques,econòmiquesisocialsd'Àsia.Estudidelsactors
més destacats de la regió i delesdinàmiquesregionalsquecaracteritzenaquest
espai geogràfic dinsdelasocietatglobal.Aproximacióadiversesdelesllengüesi
literaturesasiàtiques. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.ArtAsiàtic(OP):4crèditsECTS 
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Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants de l'art
asiàtic. 

2.ArtIslàmic(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants, així com
delsprincipalscorrentsidelsdiversosgèneresdel'artislàmic. 

3.DretiRelacionsInternacionalsdel'ÀsiaOriental(OP):4crèditsECTS 
Aproximació i anàlisi del sistema regional de l'Àsia Oriental i dels seus principis
vertebradors.Identificacióiestudidelesinstitucionsfonamentalsi,enparticular,del
dret, per a la gestió de la seguretat i la cooperació econòmica. Estudi de la
participaciódelsdiferentsactorsd'ÀsiaOrientalenorganitzacionsinternacionals. 

4.FilosofiaÀrab(OP):4crèditsECTS 
Els orígens del pensament islàmicilafilosofiaislàmica(falsafa);elpensamenten
Al-Andalus; la recepció del pensament antic, el món de les traduccions a la
Mediterrània i el seu impacteenlafilosofiaoccidental.Estudiiinterpretaciódeles
etapes històriques, escoles, corrents, obres i autors més rellevants de la reflexió
filosòficadurantl'èpocacontemporània. 

5.HistòriaAntigad'Àsia(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriaantigad'Àsia. 

6.HistòriaModernaiContemporàniad'Àsia(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriad'Àsiadurantlesèpoquesmodernaicontemporània 

7. Història Moderna i ContemporàniadelMachreqil'IslamAsiàtic(OP):4crèdits
ECTS 
Estudienprofunditatd'aspectestemàticsodeperíodesparticularmentsignificatius
de la història i de l'actualitat dels països que conformen el Machreq, així comles
societatsmusulmanessituadesmésal'est. 

8.HistòriaiCulturad'ÀsiaOriental(OP):5crèditsECTS 
Introducció general a l'Àsia Oriental i estudid'aspectestemàtics(literaris,artístics,
religiosos, etc.) i de períodes particularment significatius de la seva història, amb
unaatencióespecialalasocietatilaculturaxinesesal'èpocacontemporània. 


9.Literaturad'Àsia(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesprincipalsetapes,corrents,obresoautorsdelahistòria
delaliteraturaasiàtica. 

10.PensamentiReligionsd'Àsia(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació de les etapes,escoles,corrents,obresiautorsmésrellevants
delahistòriadelpensamentidelareligióal’Àsia. 

11.RelacionsInternacionalsd'Àsia(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a les relacions internacionals de l'Àsia Oriental, prestant especial
atencióalsactorsparticipants,elsfactorscondicionants,lesprincipalsdinàmiquesi
elmarcdecooperació-conflicteenelsàmbitseconòmicideseguretat.Anàlisidel
paperd'aquestesrelacionsenlaconfiguraciódelasocietatdeconeixementglobal
ilasevaincidènciasobrelaconfiguraciódelconceptedeciutadaniaglobal. 
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12.Japonès-NivellI(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua japonesa en elsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

13.Japonès-NivellII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua japonesa en elsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A1.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

14.Japonès-NivellIII(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua japonesa en elsseusaspectessintàctics,morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.1delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

15.Xinès-NivellIV(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua xinesa en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 
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MATÈRIA11.AmèricaiÀfricaalasocietatglobal 

Aproximació a diferentsaspectesdelesrealitatsd'Amèricaid’Àfrica,aixícomala
seva posició enelmarcdelasocietatglobalcontemporània.Identificacióianàlisi
de les principals manifestacions culturals, polítiques, econòmiques i socials
d'Amèricaid’Àfrica.Estudidelsactorsmésdestacatsdelaregióidelesdinàmiques
regionals que caracteritzen aquest espai geogràfic dins de la societat global.
Aproximacióadiversesdelesllengüesiliteraturesamericanesiafricanes. 
Curs:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.ArtAfricà(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants de l'art
africà 

2.ArtOccidentaliCulturesNoOccidentals(OP):4crèditsECTS 
Anàlisidelesrelacions,mútuesinfluènciesiintercanvisqueOccidenthamantingut
amb altres tradicions culturalsalllargdelahistòria.Tindràunsuportmetodològic
enelsestudiscomparatius,interculturalsideteoriapostcolonial. 

3.ArtPrecolombí(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants, així com
dels principals corrents i dels diversos gèneres de l'art de les cultures
precolombines. 

4.HistòriaAntigaiPre-Coloniald'Àfrica(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriad'Àfricadurantl'èpocaantigaiprecolonial. 

5.Històriad'AmèricaPrecolombina(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències,delahistòriadelescivilitzacionsprecolombinesd'Amèrica. 

6.HistòriaEconòmicad'AmèricaLlatina(OP):4crèditsECTS
Aproximació i anàlisi deldesenvolupamenteconòmicd'AmèricaLlatinaidelsseus
principalsproblemesilimitacionsactualsatravésd'unaperspectivahistòrica. 

7.HistòriaModernaiContemporàniad'Àfrica(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències, de la història d'Àfrica durant les èpoques moderna i
contemporània. 

8.HistòriaModernaiContemporàniad'AmèricadelNord(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències, de la història d'Amèrica del Nord durant les èpoques moderna i
contemporània. 

9.HistòriaModernaiContemporàniad'AmèricaLlatina(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seuspressupostosi
conseqüències, de la història d'Amèrica Llatina durant les èpoques moderna i
contemporània. 
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10.HistòriaModernaiContemporàniadelMagreb(OP):4crèditsECTS 
Estudienprofunditatd'aspectestemàticsodeperíodesparticularmentsignificatius
delahistòriaidel'actualitatdelspaïsosdelMagreb. 

11.LiteraturaHispanoamericana(OP):4crèditsECTS 
Introducció a la literatura hispanoamericana del segle XX, als seus problemes i
circumstàncies, als seus grans creadors i a algunes de les obres més rellevants,
amb atenció especial a la successió de ruptures i les formes de continuïtatenla
poesia,lanarrativabreuilanovel·la. 

12.PolítiquesLlatinoamericanes(OP):4crèditsECTS 
Identificació i estudi dels principals projectes polítics impulsats des de l'espai
geogràfic d'Amèrica Llatina, així com dels actors implicats en la seva definició i
implementació. Anàlisi comparativa d'aquestes polítiquesamblesd'altresregions
geogràfiques. 

13.Àrab-NivellIV(OP):6crèditsECTS 
Aprenentatge de la llengua àrab en els seus aspectes sintàctics, morfològics,
fonètics i gràfics en elsregistrescol·loquialiformalpropisd'unnivellassimilablea
l’A2.2delMarcEuropeuComúdeReferènciadelConselld'Europa. 

14.PolíticaiSocietatal'ÀfricaContemporània(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a la política i la societat a l'Àfrica Contemporània, prestant especial
atencióalsactorsparticipants,elsfactorscondicionants,lesprincipalsdinàmiquesi
elmarcdecooperació-conflicteenelsàmbitseconòmicideseguretat.Anàlisidel
paperd'aquestesrelacionsenlaconfiguraciódelasocietatdeconeixementglobal
ilasevaincidènciasobrelaconfiguraciódelconceptedeciutadaniaglobal. 

15.PolíticaiSocietataAmèricaLlatinaContemporània(OP):4crèditsECTS 
Aproximació a la política i la societat al’AmèricaLlatinaContemporània,prestant
especial atenció als actors participants, els factors condicionants, les principals
dinàmiques i el marc de cooperació-conflicte en els àmbits econòmic i de
seguretat. Anàlisi del paper d'aquestes relacions en la configuració delasocietat
de coneixement global i la seva incidència sobre laconfiguraciódelconceptede
ciutadaniaglobal. 

16.EstatsUnitsenlaSocietatGlobal(OP):6crèditsECTS 
Anàlisi del privilegiat paperqueexerceixenelsEstatsUnitsenlaconfiguraciódela
societatglobalcontemporània,prestantespecialatencióalessevesrelacionsamb
lesgranspotènciesilasevaparticularincidènciasobrelasocietatdelconeixement
ilaconfiguraciódelaciutadaniaglobal. 
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MÒDUL4.ASSIGNATURESOPTATIVESD'ORIENTACIÓTEMÀTICA 

MATÈRIA12.Ciència,tecnologiaiglobalització 
Aproximacióal'evoluciódelpensamentcientíficialsprincipalsavençoscientíficsi
tecnològics, així com a la seva incidència en el procés de globalització i en la
construcció i transformació de la societat global contemporània. Anàlisi dels
desafiaments econòmics, ètico-morals, polítics i culturals que plantegen aquests
avençosenelmarcdelasocietatglobal. 
Cursos:3
 r 
Idioma:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.Bioètica(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels elements i dels problemes fonamentals, així com de les orientacions i
dels autors més rellevants sobre les qüestions ètiques suscitades per l'exercicide
lesciènciesbiomèdiques. 

2.CiènciadelSegleXX(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les principals etapes i fites científiques del segle XX, posant especial
atencióalasevarellevància,lasevacontribucióalamilloraidesenvolupamentde
la societat global i la seva connexió amb l'establiment de la societat del
coneixement. 

3.FilosofiadelaCiència(OP):4crèditsECTS 
Estudidelselementsidelsproblemesfonamentals,aixícomdelsepisodishistòrics,
corrents i autors més rellevants,idelareflexiósobreelsprincipisdelconeixement
científic,lasocietatdelconeixementielparadigmadelacomplexitat. 

4.InnovacióiCanviTecnològic(OP):5crèditsECTS 
Desenvolupament i aplicació de l'anàlisi macroeconòmica per comprendre millor
elsproblemesd'innovacióicanvitecnològic.Adquirirfluïdesaenl'úsd'estadístiques
econòmiquesilessevesaplicacions. 

5.PensamentCientíficModerniContemporani(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesetapeshistòriques,escoles,corrents,obresiautorsmés
rellevantsdel'especulaciócientíficadurantlesèpoquesmodernaicontemporània. 

6.ÚltimsParadigmesCientífics(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels punts de vista mésrecentssobreciènciailessevesimplicacionsenla
concepciódelarealitati,enparticular,delasocietatdelconeixement. 













MATÈRIA13.Innovació,lideratgeestratègiciglobalització 
15/11/2017



Pàgina27de27




Aproximació al desenvolupament empresarial i industrial i estudi delsfactorsque
contribueixen a fomentar la innovació i el lideratge estratègic en el context de la
societat global.Anàlisidelprocésdecreaciódediferentstipusd'empresesideles
tasques de direcció que requereix el seu funcionament en el context de la
globalització. Estudi de l'impacte d'aquests factors en l'evolució i la transformació
delasocietatglobal. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
1.Creaciód'Empreses(OP):5crèditsECTS 
Desenvolupar capacitats creatives necessàries per dissenyar nous conceptes de
negocis. Entendre els assumptes ètics que formen part de les activitats
d'emprenedoria i aprendre a manejar-les. Adquirir habilitats per a la recerca,
reconeixementiavaluaciód'oportunitatsquepodensertransformadesennegocis
viables. Aplicar els diferents passos del procés de desenvolupament d'una
oportunitatcapaunmodeldenegoci. 

2.Creaciód'EmpresesSocials(OP):5crèditsECTS 
Conèixer les diferències entre una empresa social i una empresa tradicional i el
paper de l'emprenedor social. Analitzar els diversos models existents per al
desenvolupament d'empreses socials i elseurangd'accióideparticipaciósocial.
Apreciar com l'emprenedoria social promou el canvi social i el desenvolupament
sostenible. 

3.Direcciód'Operacions(OP):5crèditsECTS 
Introduir-se en lesdiferentsactivitatsdeproduccióid'operacionsquerealitzenles
empresesilesinstitucions.Examinarcomesprenenlesdecisionstantestratègiques
comtàctiquessobreelfuncionamentdelesempreses. 

4.DireccióEstratègicaInternacional(OP):5crèditsECTS 
Analitzar els principals problemes estratègics de l'empresa. Consolidar els
coneixements de teoria de jocs i de microeconomia, i aplicar-los a l'estratègia
empresarial.Millorarleshabilitatsdetreballengrupenelmarcempresarial. 

5.EconomiadelesIndústriesCreatives(OP):4crèditsECTS
Aproximarelsestudiantsalsconeixementsteòricsimetodològicsbàsicsrelacionats
ambl'economiadelesindústriesculturalsengeneral.Identificarianalitzarleseines
necessàries per comprendre la situació i les dinàmiques econòmiques que
caracteritzen el desenvolupament de les indústries culturals i, de manera més
específica, dels diferents sectors que les integren: premsa, llibre, música, arts
escèniques,cinemaiaudiovisual,jocsdigitals,etc.Estudicríticdelscanvisprofunds
que experimenten enl'actualitatlesindústriesculturalscomaconseqüènciadela
digitalitzacióidelasevaincidènciasobrelaconstruccióiredefiniciódelasocietat
delconeixement. 

6.HistòriaEconòmicaInternacional(OP):5crèditsECTS 
Comprendre els fonaments i les modalitats dels impulsos globalitzadors i de les
reaccions antiglobalitzadores en l'economia internacional. Anàlisi de l'impacte
d'aquests impulsos i reaccions des de la perspectiva dels paradigmes de la
complexitatilasocietatdelconeixement.Aprofundirenl'estudihistòricdel'evolució
del'economiamundial,enlaformulaciód'hipòtesisienlainiciacióalainvestigació. 



7.Jocsd'Empresa(OP):5crèditsECTS 
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Adquirir una visió general de l'activitat empresarial, apreciant els objectius i els
mitjansdisposatsenunentorncanviantquerequereixengestió,presadedecisions
iresoluciódeconflictes.Analitzarlesactuacionsdelesempresesenlaconsecució
dels seus objectius i les interrelacions amb l'entorn i elaborar criteris personals
sobreelsefectespositiusinegatiusquepodentenir. Identificarlesàreesfuncionals
quecomponenl'empresa,lafuncióqueexerceixenilessevesrelacionsinternesde
manera vinculada amb les que formen part de l'entorn més proper. Interpretar i
valorar de manera general les decisions delesempresesenlessevesestratègies
de creixement, internacionalització i relocalització, considerant el paper en el
contextd'unaeconomiaglobalitzada. 

8.ProgramacióI(OP):5crèditsECTS 
Familiaritzar-seambelssistemesoperatius.Aprendreelsconeixementsbàsicsiles
einesdelaprogramació. 

9.ProgramacióII(OP):5crèditsECTS 
Familiaritzar-seambelsprincipalsllenguatgesitècniquesdeprogramació. 
Aprendreaoperariatreballarambgestorsdebasesdedades. 

10.PsicologiaiEmpresa(OP):5crèditsECTS 
Proveir els estudiantsd'unconeixementpsicològicbàsicpercomprendremillorles
persones en l'entorn empresarial, tant en el nivell cognitiu com en el nivell
emocional(inclososellsmateixos,elscol·legues,elscompetidorsitercers). 

11.Xarxes,MultitudsiMercats(OP):5crèditsECTS 
Anàlisi de la teoria de xarxes i la teoria de jocs. Estudi dels mercats i interacció
estratègicadexarxes.Aproximacióalesdinàmiquesdexarxes:modelsdepoblació.
Aproximació a les dinàmiquesdexarxes:modelsestructurals.Identificacióianàlisi
delesaplicacionsenmàrqueting,campanyesimovimentssocials. 

12.ResponsabilitatSocialCorporativaiÈticaEmpresarial(OP):5crèditsECTS 
Comprendre l'impacte de l'activitat empresarial en la societat en el seu conjunt,
particularment en elmarcdelasocietatdelconeixement.Conèixerelslímitsdela
regulació de l'activitat empresarial. Comprendre el paper del concepte de
responsabilitatsocialcorporativacomaalternativaalaregulació.Pensardesd'una
perspectiva ètica l'activitat empresarial. Distingir els diferents grups d'interès
(stakeholders) de l'empresa: capitalistes, medi ambient, treballadors, clients, etc.
Relacionar els conceptes de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat de
l'avantatge competitiu de l'empresa. Descobrir les principals pràctiques de
responsabilitatsocialcorporativadel'empresa. 











MATÈRIA14.Culturaiglobalització 
Estudi de diferents manifestacions artístiques, culturals i religioses en l'evolució i
transformaciódelasocietatglobalianàlisidelessevesconnexionsambelprocés
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de globalització. Aprofundiment en els estudis de gènereienl'anàlisidelesarrels
històriquesdemoltsdelsfenòmensdelasocietatglobalactual. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
Assignatures: 

1.AnàlisidelDiscurs(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis i dels mètodes d'anàlisi de l'ús del llenguatge, des de les
perspectivesdelalingüísticadeltext,lapragmàtica,l'etnografiadelacomunicació,
la sociolingüística interaccional, l'antropologia lingüística i l'anàlisi (crítica) del
discurs acadèmic, polític, delsmitjansdecomunicacióidelesdiversesdisciplines
humanístiques. 

2.Antropologia(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels elements i de les qüestions fonamentals, així com de les escoles
històriques,orientacions,obresiautorsmésrellevantsdelareflexióantropològicai
delainvestigacióetnogràfica. 

3.Arqueologia(OP):4crèditsECTS 
L'assignatura analitza el paper i la pràctica de l'arqueologia en el món actual.
Explora com, a través dels objectes i de la cultura material, l'arqueologia pot
reconstruir les experiències i les formes de vida de les comunitats humanes del
passat, tant d'èpoques antigues, com de temps contemporanis. L'assignatura
planteja un recorregut per les principals temàtiques de l'arqueologia actual:
arqueologia social i del gènere; arqueologia mediambiental i del paisatge;
alimentació, dieta i subsistència; arqueologia del contacte i de la migració;
arqueologiacognitiva,artireligió;patrimoniiarqueologiapública. 

4.ArtPrimitiu(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants de l'art
primitiu. 

5.ArtiSocietat(OP):4crèditsECTS 
Estudidelselementsidelsproblemesfonamentals,aixícomdelsprincipalscorrents
d'estudidelesrelacionsentreartisocietat. 

6.CinemaiLiteratura(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les relacions d'afinitat, analogia, influència o divergència entre els
llenguatgesdelaliteraturaielcinemaalllargdelasevahistòriacomuna. 

7.CorrespondènciesLiteràries(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les relacions entre diverses tradicions, corrents, obres o autors de la
històriadelaliteratura,idelesrelacionsentreaquesta,elsdiscursosnoliterarisila
restadelesarts. 

8.DiàlegsInterartísticsenlaModernitat(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les relacions d'afinitat, analogia, influència o contrast entre els diversos
gèneresartísticsdurantl'èpocamoderna. 

9.EspaisInterculturals,LlengüesiIdentitats(OP):4crèditsECTS 
Aquesta assignatura explora la base sociocultural del llenguatge des de les
disciplines de la sociolingüística de la globalització, la pragmàtica intercultural,
l'antropologialingüísticailalingüísticacognitivapercomprendrelaconstruccióde
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laidentitatielsprocessosdecomunicacióentreinterlocutorsdeculturesiprimeres
llengüesdiferents 

10.EstèticaiFilosofiadelaCultura(OP):4crèditsECTS 
Estudidelselementsidelsproblemesfonamentals,aixícomdelsepisodishistòrics,
correntsiautorsmésrellevants,del'estètica. 

11.EstudisdeGènere(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de les relacions de gènere en diferents contextos històrics i culturals, així
com de la incidència d'aquestes relacions sobre la delimitació de les nocions de
ciutadaniaideciutadaniaglobal. 

12.EstudisInterculturals(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les pràctiques socials i produccionsculturalsdesdelpuntdevistadela
interculturalitat.Identitat,culturaihibridació. 

13.FilosofiadelLlenguatge(OP):4crèditsECTS 
Estudidelselementsidelsproblemesfonamentals,aixícomdelsepisodishistòrics,
correntsiautorsmésrellevants,delareflexiófilosòficasobreelllenguatge. 

14.GransTradicionsReligioses(OP):5crèditsECTS 
Coneixement i familiarització amb la història,elsprincipalscossosdogmàticsiels
principals documents de les grans tradicions religioses (cristianisme, judaisme,
islamisme, budisme, hinduisme, sintoisme, animisme, etc.). Introducció al
coneixementdelesrelacionsentreaquestestradicionsenelcursdelahistòria. 

15.HistòriadelesMentalitats(OP):4crèditsECTS 
Estudidel'evolució,laconformacióilestransformacionsdelamentalitatcol·lectiva
enlesdiversesèpoqueshistòriques,aixícomdelseuimpactesobrelaconfiguració
delsentimentdeciutadaniaglobal. 

16.HistòriadelCinema(OP):4crèditsECTS 
Estudidelsepisodismésrellevantsdelahistòriadelcinema 

17.HistòriaGlobalalMónModerniContemporani(OP):4crèditsECTS 
Estudi de latransformaciódelmóndurantlesèpoquesmodernaicontemporània:
expansiódelsimperisdelapólvora(mogol,safavida,otomà,tokugawa,ming,rusi
hispano-portuguès), l’"ascens d'Occident" o la "gran divergència" , els orígens
colonials del desenvolupament comparatiu, les diverses formes de treball, els
processosd'industrialització,elscaminsdelacolonitzacióiladescolonització,etc. 

18.HistòriaSocialContemporània(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació dels principals episodis de naturalesa social de l'època
contemporània 

19.HistòriaiTeoriadelaFotografia(OP):4crèditsECTS 
Estudidelsepisodishistòrics,delselementsiproblemesfonamentals,aixícomdels
principalscorrentsd'estudidelafotografia. 

20.HistòriaiTeoriadelaMúsica(OP):4crèditsECTS 
Estudidelsepisodishistòrics,delselementsiproblemesfonamentals,aixícomdels
principalscorrentsd'estudidelfenomenmusical. 

21.ImatgesiMetàforesCulturals(OP):4crèditsECTS 
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Estudi i interpretació d'imatges i metàfores elaborades i desenvolupades per les
diversestradicionsculturals. 

22.LiteraturaComparada(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principals temes iproblemestransversalsdelaliteratura,mésenllàde
les diferències nacionals, i de les relacions entre la literatura i els discursos no
literaris,ilaliteraturailarestadelesarts. 

23.LiteraturaContemporània(OP):5crèditsECTS 
Estudi de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura
contemporània, amb un recorregut pels textos més significatius i l'anàlisi de les
formes de continuïtat i ruptura que manifesten. Es privilegiarà una perspectiva
interdisciplinària que situï les expressions literàries en el context dels corrents
artísticsiintel·lectualsdel'època. 

24.LiteraturadelSegleXX(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació de les principals etapes, corrents, obres literàries o autors
durantelsegleXX. 

25.Museologia(OP):4crèditsECTS 
Aproximació crítica als fenòmens interrelacionats del museu i l'exposició des del
puntdevistahistòriciteòricambespecialincidènciaenlareflexióepistemològicai
enl'estudidelafuncióideològicadelesinstitucionsmuseístiques. 

26.PensamentReligiósModerniContemporani(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesetapeshistòriques,escoles,corrents,obresiautorsmés
rellevants de la reflexió filosòfica sobre el fenomen religiós durant les edats
modernaicontemporània. 

27.PeriodismeInternacional(OP):4crèditsECTS
AnàlisidelsescenarismésimportantsdelainformacióinternacionaldelsegleXXIa
través de la teoria ilapràcticadelesrelacionsinternacionalsielseguimentdela
coberturaperiodísticadelsfetsmésdestacatsdelahistòriacontemporània. 

28.Psicologia(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels elements i de les qüestions fonamentals, així com de les escoles
històriques,orientacions,obresiautorsmésrellevantsdelapsicologia. 

29.Representacionsdel'AmoridelaMort(OP):4crèditsECTS 
Estudidel'amoridelamortdesdelpuntdevistadelasevaelaboracióculturalidel
seurendimentsimbòlic. 

30.TemesiMitesLiteraris(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principals tòpics de la tradició literària, així com de la sevaevolucióa
l'interiord’aquesta. 



31.Teoriadel'Art(OP):4crèditsECTS 
Estudidelselementsidelsproblemesfonamentals,aixícomdelsprincipalscorrents
delareflexióteòricasobrel'art. 

32.TradicionsCulturalsenEstètica(OP):4crèditsECTS 
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Estudideconjuntsobrelesgranstradicionsculturalsdelmóndesd'unpuntdevista
estètic. Orient i Occident. Les diverses tradicions europees: passat i present. Les
culturesestètiquesalsegleXXI.Identitatsiglobalització. 

33.ÚltimesTendènciesArtístiques(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants, així com
dels principals corrents amb els seus representants més destacats, dels diversos
gèneresdel'artapartirde1980. 

34.AvantguardesHistòriques(OP):4ECTS 
Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants, així com
dels principals corrents amb els seus representants més destacats, dels diversos
gèneresdel'artdelesavantguardes. 

35.Avantguardesineoavantguardes(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les pràctiques artístiques, dels textoscríticsidelsdiscursosteòricsentre
els anys seixanta i noranta del segle XX. El fil conductor el formen aquelles
pràctiques que reprenen l'actitud revolucionària de les avantguardes històriques
peraportarelementsartísticsinnovadorsidecríticaideològica. 

36.ViatgesiMigracions(OP):4crèditsECTS 
Estudidelviatgeilesmigracionsdesdelpuntdevistadelasevarealitathistòricai
social,lasevaelaboracióculturalielseurendimentsimbòlic. 





















MATÈRIA15.Justícia,políticaiglobalització 
Anàlisi de diferents processosifenòmenslligatsalprocésdelaglobalitzacióiala
construcció de la societat global contemporània des d'un punt de vista jurídic,
polític, filosòfic i sociològic. Estudi del paper quetenenlespolítiquesreguladoresi
altres estratègies polítiques en la transformació de la societatglobal,aixícomde
lesinteraccionsqueesdonenentreelles. 
Cursos:3
 r 
Idioma/es:E
 spanyol,catalàianglès 
1.AnàlisidePolítiquesPúbliques(OP):5crèditsECTS 
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Reflexionar i aprendre a avaluar a partir de supòsits concrets d'actuació pública,
sobre la bondat delesdiferentsformesd'intervenció.Estractadecasosenquèla
suposadafallidadelmercats'acompanyad'unadeterminadafallidadelpropiEstat
en la seva actuació. Obtenir habilitats quantitatives (d'avaluació) i qualitatives
(sota una visió pluralista dels efectesdelespolítiquespúbliques)peral'estudide
programesipolítiquesconcretesavalorarenelsseuscostosibeneficis. 

2.CiutatiMónUrbà(OP):4crèditsECTS 
Estudidelfenomenurbàdesdelpuntdevistahistòricisocial,delasevaelaboració
culturalidelessevesressonànciessimbòliques. 

3.ComportamentdelesOrganitzacions(OP):5crèditsECTS 
Anàlisi dels diferents dissenys organitzatius, així com del comportament dels
individusenelmarcdelesorganitzacions. 

4.DretInternacionalConstitucional(OP):5crèditsECTS 
Anàlisidel'estructuraconstitucionaldeldretinternacional.Identificacióiestudidels
espais i recursos fora de la jurisdicció estatal. Aproximació a la protecció
internacional del medi ambient. Aproximació a la protecció internacional de la
persona. Reflexió entorn de l'impacte del procés de constitucionalització del dret
internacionalsobrelaconfiguraciódelaciutadaniaglobal. 

5.DretInternacionalEconòmic(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi del marc institucional del comerç internacional. Estudi de l'arbitratge
internacional.Identificacióianàlisidelsòrgansdesoluciódediferències.Anàlisidel
règim internacionalfinanceridelrègimdelesinversionsestrangeres.Estudideles
sancionseconòmiques. 

6.DretInternacionalPúblic(OP):4crèditsECTS 
Identificació i anàlisi de les fonts del dret internacional. Anàlisi de les relacions
diplomàtiques.Estudidelacooperacióinternacional. 

7.DretiEconomia(OP):5crèditsECTS 
Aplicació dels instrumentsdel'anàlisieconòmicaal'estudidelDret.Aproximacióa
les institucions jurídiques i a les implicacions econòmiques de diferents sistemes
jurídics. 

8.EconomiaPolíticaiEconomiesdelesInstitucionsPolítiques(OP):5crèditsECTS 
Aplicar els instruments de l'anàlisi econòmica a l'estudi del comportament dels
agents i les institucions polítiques. Conèixer les institucionselectoralsipolítiques,i
lesimplicacionseconòmiquesisocialsdediferentssistemespolítics. 

9.ElLiberalismePolíticenelSegleXXI(OP):5crèditsECTS 
Identificació i estudi dels principals corrents del liberalisme polític actual en els
àmbitspolíticicultural. 

10.EstratificacióSocial(OP):4crèditsECTS 
Anàlisi de les desigualtatsderenda,degènereigeneracionals,enunenfocament
dinàmic.Identificacióiestudidenousconceptesdedesigualtatsocial. 

11.ÈticaModernaiContemporània(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesetapeshistòriques,escoles,corrents,obresiautorsmés
rellevants de la reflexió filosòfica sobre qüestions d'estètica durant les èpoques
modernaicontemporània. 
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12.GeografiaHumana(OP):6crèditsECTS 
Estudidelageografiadelasocietathumanaidelessevesrelacionsambelmedi.
Estudi de la població, les activitats econòmiques i dels paisatges rurals i urbans.
Introduccióalateoriail'anàlisimetodològicaengeografiail'estudidelmóncoma
entitatinterdependentidesigual.Identificaciód'algunselementsdeladiferenciació
territorialaescalaplanetària. 

13.GlobalitzacióiPolítica(OP):4crèditsECTS 
Identificació i anàlisis crítiques de les conseqüències domèstiques que la
globalització, en els seus vessants econòmic (comerç i finances) i polític
(democràcia, conflicte, drets humans), pot tenir sobre l'estat i sobre la seva
població. 

14.GuerraiViolència(OP):4crèditsECTS 
Estudi delaguerrailaviolènciadesdelpuntdevistadelasevarealitathistòricai
social,lasevaelaboracióculturalielseurendimentsimbòlic. 

15.JustíciaiDretsIndividuals(OP):4crèditsECTS 
Principals teories de la justícia en què basar els drets fonamentals: utilitarisme,
liberalismeilibertarianisme.Problemesactualsdelsdretsindividuals. 

16.MobilitatInternacionaldelsTreballadors(OP):5crèditsECTS 
Estudi del règim jurídic laboral i de protecciósocialdelesmigracions.Anàlisidels
desplaçamentstemporalsdetreballadorsidelsseusefectes. 

17.MovimentsSocials(OP):4crèditsECTS 
Estudi dels moviments socials des del punt de vista de la seva realitat, històrica,
socialiideològica,lasevaelaboracióculturalielseurendimentsimbòlic. 

18.MónContemporani:PolíticaiCulturadeMasses(OP):4crèditsECTS 
Estudi i interpretació de les relacions entre política i culturademassesenelmón
contemporani. Anàlisi del paperquejuguenl'educacióialtresfactorsenaquestes
relacionsienelsprocessosdetransformacióglobal. 

19.Nacions,IdentitatsiFronteres(OP):4crèditsECTS 
Estudi de les nacions,identitatsifronteresdesdelpuntdevistadelasevarealitat
històricaisocial,lasevaelaboracióculturalielseurendimentsimbòlic. 



20.PensamentPolíticModerniContemporani(OP):4crèditsECTS 
Estudiiinterpretaciódelesetapeshistòriques,escoles,corrents,obresiautorsmés
rellevants de la reflexió filosòfica sobre qüestions polítiques durant les edats
modernaicontemporània. 

21.PolíticaComparadaAvançada(OP):4crèditsECTS 
Aprofundimentenl'estudidelssistemespolíticscomparats. 

22.PolítiquesReguladores(OP):4crèditsECTS 
Anàlisidelespolítiquespúbliquesderegulació,desd'unaperspectivacomparadai
multinivell. Aproximació al paper de les polítiques de regulació en el marc del
desenvolupament dels estats contemporanis, i en els àmbits regionals i globals.
Anàlisidelafortaexpansiódelespolítiquesreguladoresenlesúltimesdècadesper
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ser aplicades intensament en molts i diferents àmbits del'activitatpública.Estudi
de la governança de la regulació en les societats actuals, i de la seva dimensió
multinivell.Aproximacióalsinstrumentshabitualsdelespolítiquesderegulació,que
poden ser utilitzats per articular i ordenar mercats públics i privats, situacions i
activitats de risc, o també protegir i garantir drets individuals i col·lectius en les
nostressocietats. 

23.RevolucióiUtopia(OP):4crèditsECTS 
Estudidelesrevolucionshistòriquesielsprojectesutòpicsdesdelpuntdevistade
lasevaelaboracióculturalidelseurendimentsimbòlic. 

24.TemesActualsdeGeografia(OP):4crèditsECTS 
Estudidelsobjectesd'estudidelageografiaenl'actualitat. 
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