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Informació general de l'assignatura

Denominació MOVIMENTS SOCIALS

Codi 100041

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Geografia i Ordenació del
Territori

3 OPTATIVA Presencial

Grau en Història (2008) 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

Coordinació MACIÀ FARRÉ, MARC

Departament/s HISTÒRIA

Idioma/es d'impartició Català.
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MACIÀ FARRÉ, MARC marcmaciafarre@historia.udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura proposa l'estudi dels moviments socials en l’etapa contemporània amb especial èmfasi en les
qüestions identitàries i culturals en general. El temari reflecteix els principals canvis socials i els moviments
polítics i socials que els sustentaven a nivell global al llarg del període contemporani.

L'alumnat del Pla Vell haurà de realitzar un examen final. En cas de voler realitzar l'Avaluació Continuada haurà de
concretar-ho amb el professorat.

Objectius acadèmics de l'assignatura

O.1:Analitzar les variables que han provocat les principals revoltes al llarg de la història més recent

O.2: Analitzar les diferents formes d’acció col·lectiva –culturals, socials i polítiques a través de la seua
institucionalització i dels seus enfrontaments contra el sistema

Competències significatives

Competències Objectius formatius

Coneixement dels trets generals i
detallats d’un període específic del
passat més recent, centrat en un o més
col·lectius humans concrets.
Capacitat per analitzar i interpretar textos
referents a diferents moviments socials.
Capacitat per analitzar textos
historiogràfics.
 

O.1: Analitzar les variables que han
provocat les principals revoltes al llarg
de la història més recent.
O.2: Analitzar les diferents formes
d’acció col·lectiva –culturals, socials i
polítiques a través de la seua
institucionalització i dels seus
enfrontaments contra el sistema.
 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Una nova radicalitat d’alliberament.

2.- Cultura i identitat en els moviments socials.

3.- Vells i nous moviments socials: continuïtats i discontinuïtats.

4.- Els moviments socials i l’acció col·lectiva. De la producció simbòlica al canvi de valors.

5.- Els moviments socials i les revolucions frustrades.

6.- Els moviments socials en la crisi global.
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Eixos metodològics de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ /

descripció / tipologia
TPD

o* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Vegeu temari
 

O.1
O.2

1 45 10

Seminaris (S)  O.1, O.2 1 10 1,5

Pràctiques (P)

P.1 Pràctica d'aula.
Anàlisi de
documentació
P.2 Pràctica d’aula.
Anàlisi de
documentació

O.1
O.2

5 35 10

Treballs (T)

T.1 Treball de curs.
Anàlisi i interpretació
de processos històrics
T.2 Treball de curs.
Anàlisi i interpretació
de processos històrics

O.1
O.2

1 3 5

Tutories (Tut)
2 tutories
programades a P i T

O.1
O.2

1 5 1

Altres (AA)      

Avaluació (AV)      

TOTAL   9 98 27,5

Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris

/ tipologia TPD
observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

     

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

Avaluació Única. Dret a examen.   100

Informe (In) /
Treballs (T)

     

Altres (A)      

TOTAL     100

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

IBARRA, P., TEJERINA, B., (eds.) Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural,
Trotta, Madrid, 1998.
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INGLEHART, R., El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, CIS-Siglo XXI, Madrid, 1991.

LARAÑA, E., GUSFIELD, J., (eds.) Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2001.

NÚÑEZ FLORENCIO, R., Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y Nuevos movimientos sociales, Síntesis,
Madrid, 1993.

REICHMANN, J., FERNÁNDEZ BUEY, F., Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos
sociales, Paidós, Barcelona, 1999.
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