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TÍTOL DE POSTGRAU DE 30 CRÈDITS

DURADA                                                       

Gener-Desembre 2017

HORARIS DE CLASSES                             

Divendres 16-21h i Dissabtes de 9-14h (en setmanes alternes)

LLOC                                    

Facultat d’Economia i Empresa (Universitat de Barcelona), 

Avinguda Diagonal 696 08034 Barcelona

PREINSCRIPCIÓ                                                 

11 d’Octubre 2016 al 19 de Gener 2017

MATRÍCULA                                                 

1.250€ (consultar pagament fraccionat i finançament)

INFORMACIÓ MATRÍCULA                               

Dr. Pedro Gallo, Universitat de Barcelona   

postgrausocialdemocracia@gmail.com    

www.postgrausocialdemocracia.org  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR     

Imprès de matrícula, carta de motivació, breu CV,   

fotocopia DNI/passaport, títol previ
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La proposta de postgrau neix 

de la necessitat de formar i 

capacitar a graduats, i altres 

persones sense títol univer-

sitari, en la teoria política i 

filosòfica de la socialdemo-

cràcia així com en l’ús de 

les eines metodològiques i 

conceptuals per a l’anàlisi de 

nous riscos socials i polítiques 

públiques en una societat 

canviant. La combinació de 

les aproximacions filosòfica i 

social es fa des d’un enfoca-

ment eminentment empíric, 

tant pel que fa a les metodo-

logies docents com als siste-

mes d’avaluació. 

OBJECTIUS

1. Conèixer els conceptes i idees fonamentals de la social-

democràcia, el seu model polític i econòmic, i a quines 

necessitats dona resposta. 

2. Conèixer els dilemes que plantegen el procés de globalit-

zació i la integració europea.

3. Conèixer els elements teòrics i eines pràctiques que per-

meten impulsar polítiques públiques i exercir la funció de 

gerència política en entorns complexos de governança en 

xarxa. 

4. Entendre com s’han transformat els Estats de Benestar i 

les polítiques socials, i quins reptes afronten davant l’apa-

rició de nous riscos socials. 

5. Analitzar problemes i polítiques socials fent ús de dife-

rents tècniques i enfocaments metodològics.



SORTIDES PROFESSIONALS 

Capacitació per a l’anàlisi 

política de la nostra realitat 

social per desenvolupar ac-

tivitats en partits polítics, as-

sociacions, administració pú-

blica, ajuntaments, centres 

dedicats a l’anàlisi de políti-

ques públiques i prospectiva, 

i fundacions, entre d’altres. 

COMBINACIÓ DE METODO-

LOGIES DOCENTS 

Classes de caràcter teòric i 

magistral, seminaris, dinàmi-

ques de discussió, metodolo-

gies de “classe inversa”, con-

ferenciants convidats, estudis 

de casos pràctics, treballs in-

dividuals tutoritzats.

PROGRAMA 

MÒDUL 1  [15 ECTS]

Idees i sistema polític de la socialdemocràcia

− Coordenades bàsiques de la filosofia política.

− El patrimoni ideològic de la socialdemocràcia des de la 

Revolució Francesa fins al postmarxisme.

− La política socialdemòcrata: de l’Estat social als dilemes 

enfront de la globalització i la integració europea.

− Vigència de la socialdemocràcia a la societat del s. XXI.

MÒDUL 2  [15 ECTS]

Polítiques públiques i nous riscos socials 

− Polítiques públiques i entorns de governança complexa.

− Reptes dels Estats de Benestar del present i del futur en 

perspectiva comparada.

− Tècniques i indicadors per a una anàlisi política i social.

− Anàlisi de nous riscos socials i polítiques públiques: po-

bresa i desigualtat, treball, educació, salut, dependència, 

seguretat, medi ambient.



PROFESSORAT
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Laia Folguera  

Joan Frígols  

Pedro Gallo  

Mario García Gómez  

Alícia García Ruíz  

Luis Miguel Guerra 

Daniel Inglada  

Albert Julià  

Oriol Leira  

Renato Marín  

Carles Martí  

Marga Marí-Klose 

Pau Marí-Klose  

Alex Mumbrú  

Francisco Javier Moreno 

Ferran Pedret   

Jordi Pedret  

Núria Rodríguez Ávila  

Ignacio Sánchez Cuenca  
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Ignacio Urquizu  
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INFORMACIÓ
postgrausocialdemocracia@gmail.com

www.postgrausocialdemocracia.org

www.grisasociologia.es
www.ainsr.org
www.fcampalans.cat


