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China Global Trends: deu preguntes i deu respostes sobre la Xina que s’acosta 

Dates: 1 – 12 juliol 2013 | Curs No Presencial | Duració: 25 hores 

Professors: Dani Madrid-Morales, Guillermo Martínez, Manel Ollé, Mireia Paulo 

 

 

Cada cop tenim més present que la Xina serà en el futur un dels països amb més pes al món, però no 

obstant això, encara avui la Xina és una gran desconeguda. En aquest curs mirarem d’explicar i entendre 

algunes de les qüestions de més actualitat a la Xina. Mirarem d’oferir-vos una mirada crítica amb 

diferents fonts i materials per escapar de la narrativa dominant sobre la Xina. El curs està pensat de tal 

manera que pugui servir a les persones que no tenen cap coneixement sobre la Xina actual, però també a 

aquells que ja hagin començat l’estudi del país. 

Per qualsevol qüestió relacionada amb el curs us preguem que no ens envieu correus a les adreces 

institucionals sinó que feu servir la següent bústia cursmcmao@gmail.com. D’aquesta manera podrem 

donar resposta més ràpida a les vostres consultes.  

 

Estructura del curs  

 

El curs està organitzat al voltant de 10 preguntes relacionades amb deu temes d’actualitat sobre la Xina 

contemporània. Per cada una de les 10 preguntes s’ha elaborat un dossier en format pdf, disponible a 

l’Aula Global, amb una introducció teòrica al tema en qüestió, així com vídeo on es dóna resposta a la 

pregunta plantejada. El ritme d’estudi que es proposa és el d’estudi d’una pregunta per dia. Anireu 

trobant de forma periòdica a l’Aula Global els diferents temes del curs, així com alguns recursos 

addicionals per si voleu aprofundir en la pregunta plantejada. 

Aquest curs requereix un total de 20 hores de dedicació, les equivalents a 2 crèdits ECTS. Caldrà, per 

tant, que dediqueu un total d’1h30 al dia per a l’estudi del dossier teòric, la consulta dels diferents 

recursos que s’hi inclouen i per al visionat del vídeo. A més, caldrà que destineu un total de 10 hores per 

a completar les diferents activitats que caldrà realitzar per superar el curs. Penseu que és un curs intensiu 

i que és important que mireu de fer la feina al dia per aprofitar els continguts i per evitar haver de córrer 

als últims dies. 

 

Avaluació 

 

Per superar el curs caldrà completar 4 activitats, seguint els criteris publicats a l’Aula Global, i respondre 

dos qüestionaris sobre els continguts dels materials.  

Activitat 1 | Comparativa entre una província xinesa i un país europeu. 

Activitat 2 | Estudi de cas d’una empresa xinesa. 

Activitat 3 | Anàlisi urbanística i mediambiental d’una ciutat xinesa. 
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Activitat Final | Presentació virtual d’un tema del curs. 

Serà necessari enviar un correu electrònic 

Per superar el curs serà indispensable contestar i aprovar els dos qüestionaris. Les tres primeres activitats 

del curs i els dos qüestionaris suposaran el 70% de la nota, mentre que l’última activitat comptarà el 30% 

de la nota. 

Les dates d’entrega queden especificades a l’enunciat de cada activitat i també al calendari en aquest 

programa. Els enunciats, així com el material de cada tema els anireu trobant de forma progressiva a 

l’Aula Virtual.  

 

 

Calendari 

 

1 Juliol Inici del curs 

1 Juliol #Pensament | Què en pensen els intel·lectuals xinesos 

2 Juliol #Història | S'enfrontaran la Xina i el Japó per les illes Senkaku/Diaoyu? 

3 Juliol #Política | Reformar o no reformar, és aquesta la qüestió dels nous líders polítics xinesos? 

3 Juliol Entrega Activitat 1. Elaboració d’una fitxa comparativa (format wiki) 

4 Juliol  #Economia | Quina presència global han assolit les empreses xineses? 

5 Juliol  #Innovació | Es pot transformar la fàbrica del món en laboratori d'idees? 

5 Juliol Resposta del primer qüestionari. 

7 Juliol Entrega Activitat 2. Estudi de cas d’una empresa xinesa. 

8 Juliol #Medi Ambient | Quina és la lògica estratègica del PCC en el camp mediambiental? 

9 Juliol #Urbanisme | És l'urbanisme verd l'alternativa al model urbanístic xinès? 

10 Juliol #Comunicació | L'arribada d'Internet portarà la democràcia a la Xina? 

10 Juliol Entrega Activitat 3. Anàlisi d’una ciutat xinesa. 

11 Juliol #Societat | Quin és el futur dels 'petits emperadors' en una Xina que es fa vella? 

12 Juliol #Cinema | Quines històries expliquen els cineastes xinesos contemporanis? 

12 Juliol Resposta del primer qüestionari. 

12 Juliol Entrega Activitat Final. Presentació Virtual. 

12 Juliol  Final de Curs 
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