
Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 20928 - Teories Actuals de la

Democràcia
Grup Grup 1, 2S
Guia docent C
Idioma Català

1 / 5

Data de publicació: 14/09/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1142:26 de 08/07/2016

Identificació de l'assignatura

Assignatura 20928 - Teories Actuals de la Democràcia
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Bernardo Riutort Serra
bernat.riutort@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 01/09/2015 01/09/2016 BC03

Contextualització

Requisits

Les competències i les habilitats adquirides en el tres cursos anteriors dels estudis de Filosofia són suficients
per seguir l'assignatura

Competències

Els objectius cognitius bàsics de l'assignatura:

Identificar les idees, conceptes i termes de les teories actuals de la democràcia

Coneixer el desenvolupament i les principals institucions de la democràcia a l'actualitat

Comprende el desenvolupament i els reptes de les institucions i valors democràrtics

Relacionar els problemes actuals de la democràcia amb el fet de la globalització

Relacionar els problemes de la democracia a l'actualitat amb la crisi econòmica actual

Els objectius procedimentals o habilitats bàsiques de l'assignatura:

Capacitat de lectura comprensiva i crítica dels textos canònics de la matèria

Capacitat de contrastar les idees amb els seus marcs filosòfics i polítics de referència

Disposició favorables a la deliberació i a l'argumentació oberta
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Fer un ús crític dels principals conmceptes sobre els problemes de la democràcia

Els objectius actitudinals bàsics de l'assignatura:

Desenvolupar el compromís cívic i democràtic

Respectar la pluralitat d'enfocaments i tradicions a l'assignatura

Adquisició del rigor argumentatiu i crític en els temes desenvolupats

Cultivar la capacitat de judici crític davant els dilemes socials i polítics

Reconeixement de la igualtat i la llibertat esencials al desenvolupament de les actituts democràtiques

Específiques
* 2. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb les qüestions pràctiques i

aplicades, particularment en els àmbits de l'ètica, la vida política, les arts i la tecnociència.
* 8. Disposició positiva per avaluar argumentacions oposades, formular i considerar les millors raons cap

a la consecució de consensos.
* 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia.
* 10. Capacitat de raonament i reflexió crítics en les argumentacions filosòfiques.

Genèriques
* 14. Habilitats de recerca i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic

especialitzat com al no especialitzat.
* 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit que permeti

aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Es desenvolupen els temes bàsics de l'assignatura referents a les teories acttuals de la democràcia des de la
perspectiva d'alguns dels más importans filòsofs actuals

Continguts temàtics
20928. Teories actuals de la democràcia

*La teoria de la democracia de J. Habermas

Estat-nació europeu: pasat, present i perspectibva de futur de la democracia

Relació entre Estat de dret, nació i democracia

Política deliberativa

Lluita pel reconeixement i Estat democràtic

El cosmopolitisme jurídic

*La teoria de la democracia a Chantal Mouffe

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/


Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 20928 - Teories Actuals de la

Democràcia
Grup Grup 1, 2S
Guia docent C
Idioma Català

3 / 5

Data de publicació: 14/09/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1142:26 de 08/07/2016

El pluralisme agonístic

La democracia radical i plural: un nou imaginari polític

Ciutadania democràtica i comunitat política

Crítica de les concepcions actuals de la democracia liberal

*La interpretació de la història del neoliberalisme de David Harvey

La idea de llibertat neoliberal, una crítica

Els processos de construcció de l'hegemonia neoliberal i la democracia a l'era global

L'Estat neoliberal i la democracia

L'acumulació per despossessió i els desenvolupaments geogràfics desiguals

Metodologia docent

Cada tema es desenvoluparà en sessions magistrals de tot el grup. A cada sessió hi haura un temps reservat
per a la discussió oberta dels participants de les idees i les interpretacions presentades. A més a més la classe
serà interactiva. També es programaren d'acord amb els alumnes sessions de seminaris pràctics sobre temes
de la democràcia que siguin d'actualitat recollint material pertinent per tal de documentar el grups de treball
i fer debats conjunts

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques presentació crítica
dels temes de la
matèria

Grup gran (G) Exposició, interpretació i discussió dels diversos temes
tractats a la materia, a més de introduir debats d'actualitat
sobre la mateixa

58

Avaluació Examen final Grup gran (G) Avaluació de l'aprenentatge dels continguts i les competències 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

comentari de textos i
preparació de temes per el
debater el debat

Asssolir els objectius genereals i específics de l'assignatura, per això es
seleccionaran els materials de lectura adients per treballar a casa i per fer
comentaris crítics sobre els mateixos

90
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

presentació crítica dels temes de la matèria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (recuperable)
Descripció Exposició, interpretació i discussió dels diversos temes tractats a la materia, a més de introduir debats

d'actualitat sobre la mateixa
Criteris d'avaluació Identificació dels conceptes termes i debats sobre teories actuals de la democracia treballats durant el curs a

l'assignatura. Comprensió i reptes de la democracia el món de l'era global segons els autors tractats. Comprensió
i capacitat de crítica sobre els temes i textos treballats

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluació de l'aprenentatge dels continguts i les competències
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 70% per a l'itinerari B

comentari de textos i preparació de temes per el debater el debat

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Asssolir els objectius genereals i específics de l'assignatura, per això es seleccionaran els materials de lectura

adients per treballar a casa i per fer comentaris crítics sobre els mateixos
Criteris d'avaluació La disposició a la deliberació i a l'argumentació oberta. Capacitat per identificar i reconèixer els problemes de

la democràcia a lèra global segons el autors tractats. Maduració i comprensió crítica dels autors estudiats

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Durant el curs s'aportarà la bibliografia bàsica i les lectures obligatories que es treballarà a les sessions de
seminari i debat

Bibliografia bàsica

Habermas J (1999), La inclusión del otro. Estudios de Teoría Política. Ed Paidós
Habermas J (2000), La constelación posnacional. Ed Paidós
Mouffe Ch (1999), El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Ed
Paidós
Harvey D (2005), Breve historia del neoliberalismo. Ed Akal.
Harvey D (2003), El nuevo imperialismo. Ed Akal.

Bibliografia complementària

Dunn J (ed) (19995), Democracia. El viaje inacabado. Ed Tusquets
Quesada F (2008), Sendas de la democracia. Entre la violencia y la globalización. Ed Trotta
Elster J (ed) (2000), La democracia deliberativa. (Gedisa)
Beck U (2004), Poder y contrapoder en la era global. La nueva economia política mundial. Ed Paidós

Altres recursos

Materials de la premsa i reportajets de la TV sobre temes actuals de la democràcia


