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DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
L'assignatura integra dos eixos fonamentals:  el de la història contemporània i el de la política 
internacional. D'aquesta manera, dins l'actual pla d'estudis, “Relacions internacionals” 
suposa una continuïtat natural de l'assignatura “Història político-social contemporània” 
(obligatòria de primer curs) i també utilitza elements presents en l'assignatura “Sistemes 
polítics contemporanis” (optativa de tercer curs). Igualment, “Relacions internacionals” està 
plantejada com a una assignatura de suport als seminaris de periodisme de quart curs, 
especialment al seminari especialitzat en periodisme internacional. Així doncs, l'enfocament 
prioritari de l'assignatura és el de l'anàlisi del món actual, el que reflecteixen habitualment els 
mitjans de comunicació, des de la seva dimensió política, incloent-hi de manera 
complementària plantejaments procedents del dret internacional i de l'anàlisi de l'estructura 
econòmica mundial. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
1. Oferir als estudiants del darrer curs de carrera una visió global, estructurada i rigorosa, de 
les línies principals que expliquen les relacions internacionals en el món actual, per tal de 
comprendre el marc en el qual es desenvolupen els principals conflictes de l'agenda 
internacional. 
2. Mostrar els mètodes més habituals per fer front a la dissecció d'un conflicte de política 
internacional. Ús de bibliografia i d'altres referències significatives. La detecció i 
l'arraconament de tòpics i visions ideologitzades. 
 
CONTINGUTS 
1. Bases teòriques de les Relacions Internacionals 
1.1. Acotació del terme “Relacions Internacionals”. 
1.2. Principals paradigmes: teories, escoles i gurús. De la “realpolitik” a les concepcions 
geoestratègiques. El paper de la guerra en les relacions internacionals. 
1.3. Actors de les relacions internacionals: Estats, sistemes interestatals, institucions 
internacionals i els nous actors (empreses multinacionals, organitzacions no governamentals, 
grups terroristes de dimensió internacional, l'“opinió pública” internacional). 
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2. De la caiguda del Mur fins als nostres dies 
2.1. Anàlisi de la configuració de l'actual model de relacions internacionals un cop finalitzada 
la guerra freda, com a conseqüència de l’enfonsament del bloc soviètic. L’hegemonia dels 
Estats Units i la discussió sobre el seu paper imperial. 
2.2. Mapamundi dels principals conflictes existents en l'actualitat. Les grans línies de les 
“falles tectòniques” en les relacions internacionals d'avui dia. Anàlisi de la seva evolució 
històrica. 
 
3. Dissecció de conflictes actuals 
3.1. Un conflicte central, el del Pròxim Orient. 
3.2. Aplicació del mètode d'anàlisi a altres grans qüestions de l'agenda internacional: el 
complicat procés d'integració europea; l'espai exsoviètic i la seva reincorporació en el 
sistema mundial; el vell somni de la integració llatinoamericana; la disgregació de l'Àfrica 
negra; la reestructuració del poder a l’Àsia amb l’aparició de la Xina; l'islamisme polític com a 
nou actor principal en les relacions internacionals). 
 
4. La política exterior dels Estats com a eina bàsica d'intervenció en el gran tauler de la 
política internacional. La pugna entre la visió bilateralista i la visió multilateralista. 
4.1. El cas dels Estats Units. 
4.2. El cas de la Unió Europea. 
4.3. El cas de  la Xina. 
 
METODOLOGIA: 
La base de l'assignatura seran les classes magistrals, en las quals, a més a més d'exposar 
els conceptes clau, s'orientarà en l'ús de les referències bibliogràfiques i sobre les 
publicacions més rellevants de l'àmbit de les relacions internacionals. A part, tots els 
estudiants hauran de realitzar obligatòriament un treball individual en el qual disseccionaran 
un conflicte internacional a partir d'unes premisses donades a l'assignatura. 
 
AVALUACIÓ:   
A.  Exàmens 
D. Treballs individuals fets a casa 
I.   Presentacions 
M. Discussió de casos a classe 
 
El 60% de la nota depen de l'examen final, en el qual entraran els punts 1, 2 i 4 del temari. 
La resta de la nota (40%) dependrà d'un treball individual que l’estudiant haurà de presentar i 
defensar a classe. La presentació d'aquest treball és condició sine qua non per aprovar 
l'assignatura. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

Objetiu 1: 
• L'estudiant ha de ser capaç de descriure els principals ítems de les relacions 

internacionals per tal d’emmarcar, de manera raonada, qualsevol conflicte 
significatiu del món actual dins alguna de les grans línies d'explicació teòrica 
existents [a, m] 

Objetiu 2: 
• L'estudiant haurà de demostrar que disposa de les principals eines amb les quals 

disseccionar de manera rigorosa qualsevol conflicte de la política internacional, i 
arribar a conclusions raonables sobre el seu origen, fase actual dins el procés 
històric i, fins i tot, aventurar hipòtesis prospectives [a, i, d] 
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