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Justificació
El procés de globalització està provocant múltiples canvis en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural,
afecta la nostra vida i està plantejant-nos nous reptes. És molt important entendre aquest procés per tal de poder
afrontar-los. Aquest Seminari ofereix una aproximació al món de la globalització i la seva incidència en els
diversos àmbits i dóna eines per ajudar a aprofundir en el tema, essent crític i ajudant a construir alternatives.

Requisits i orientacions prèvies
Tenir mínimes nocions de com funcionen els sistemes polítics i estar interessat pel que succeeix al món i a la
nostra societat. Ser lector assidu de la premsa diària.

Competències i Objectius
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
3. Habilitat per treballar de forma autònoma.
4. Opinió crítica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva de la realitat.
5. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
1. Conèixer i entendre l’incidència del procés de globalització en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i
cultural de la nostra societat i del nostre món.
2. Valorar les seves conseqüències.
3. Preguntar-se com resituar el procés per tal que sigui més just.
4. Situar l’Estat espanyol en aquest marc.

Continguts
1. Què entenem per globalització?
2. La dimensió econòmica de la globalització i les seves conseqüències.
3. La dimensió socio-política de la globalització i les seves conseqüències. La crisi de l’Estat-nació.
4. La dimensió cultural i religiosa de la globalització. Identitat i convivència en espais multiculturals i entre
pobles culturalment diferents.
5. Una altra globalització és possible.
6. L’estat espanyol com Estat de les Autonomies en el context de la globalització.

Metodologia i Avaluació
-Tasques d’interacció i de comunicació a l’aula virtual:
- A partir d’un text base es farà treballar l’alumne els diferents temes, acudint a
diverses webs i haurà de respondre, individualment, a un exercici per tema. I
també utilització de formes de debat al fòrum, amb participació de tots els alumnes
i el professor: 12%.
- Consultes al professor: 2%.
- Jornades presencials: 5%.
- Hores d’estudi i treball de l’alumne: lectura i estudi personal (46%); preparació i
realització dels exercicis, etc.: 35%.
Criteris:
- Avaluació continuada:
-50% de la nota: resolució exercicis.
-50% intervencions al fòrum.
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