
Sessió 01 | Aproximació a 

l’estudi de la política xinesa 

13 novembre 2012 



Objectius 

• Presentació de l’assignatura 

– Continguts 

– Fonts d’informació 

– Model d’avaluació 

• Treball de curs en grup 

• Prova de coneixements 



Què farem? 

• Debatrem, posarem en dubte alguns 

conceptes, però ho farem sempre 

amb seny. 

• Llegirem textos d’anàlisi i els 

estudiarem de forma crítica. 

• Analitzarem el present: aquesta és 

una assignatura que examina fets 

contemporanis. 

 



Què no farem? 

• No estudiarem en detall la història de 

la Xina… tot i que hi farem referència. 

• No escriurem enciclopèdies… tot i 

que sí que caldrà conèixer certs noms 

i certes dates. 

• No estudiarem xinès… tot i que 

caldrà familiaritzar-se amb uns quants 

hanzi. 

 

 

 



Continguts 

• Tema 1. Aproximació a l’estudi del 

sistema polític xinès (13, 15 i 20 

novembre) 

– Definicions del sistema polític xinès. 

– Perspectives d’estudi.  

– Culturalisme, particularisme, 

universalisme i eurocentrisme. 



Continguts 

• Tema 2. Evolució del sistema polític 

a la Xina contemporània (22 i 27 

novembre) 

– La Xina fins a 1949, la revolució 

comunista; i els fonaments de la 

República Popular de la Xina.  

– El pensament polític de Mao.  

– Els anys post-reforma.  

– Les Xines de Deng, Jiang i Hu. 



Continguts 

• Tema 3. Estructura i organització 

del poder (29 novembre i 4, 11 i 13 

de desembre) 

– El Partit Comunista Xinès.  

– La Constitució xinesa.  

– Òrgans i estructures de poder.  

– El relleu polític.  

– L’Exèrcit d’Alliberament Popular. 



Continguts 

• Tema 4. El poder més enllà de 

Pequín (18 i 20 de desembre) 

– L’organització provincial, local i 

municipal.  

– L’autonomia del poder local.  

– Hong Kong i Macau.  

– Relacions centre(s)-perifèria. El Tibet i 

Xinjiang. 



Continguts 

• Tema 5. Societat civil i canvi polític 

(8, 10 i 15 de gener) 

– La participació política.  

– Les expressions de dissidència. 

– Activisme polític.  

– L’opinió pública.  

– La política en l’era d’Internet.  



Fonts d’informació 

Dreyer, J. T. (2010). 

China’s political 

system: 

modernization and 

tradition. New York: 

Longman. 

 



Fonts d’informació 

Joseph, W. A. (2010). 

Politics in China: an 

introduction. Oxford; 

New York: Oxford 

University Press. 

 



Fonts d’informació 

Lieberthal, K. (2004). 

Governing China: from 

revolution through 

reform. New York: W. 

W. Norton. 

 



Fonts d’informació 

Saich, T. (2011). 

Governance and 

politics of China. 

Houndmills: Palgrave 

Macmillan. 

 



Fonts d’informació 

Wang, J. C. F. 

(2002). 

Contemporary 

Chinese politics: an 

introduction. Upper 

Saddle River, N.J.: 

Prentice Hall. 

 



Model d’avaluació 

• 20% nota: pràctiques i participació a 

classe 

 

• 15% nota: examen final a classe, el 

dia 17 de gener a les 11h 

 

• 15% nota: treball pràctic en grups 



Treball de curs 

• Anàlisi de la cobertura informativa del 

XVIII Congrés Nacional del PCX 

 

• Treball en grups de 3 persones 

 

• Extensió total d’entre 2.500 i 3.000 

paraules 

 



Calendari 

• Dijous 15 novembre: cal informar per 

email del diari triat i dels integrants del 

grup (daniel.madrid@uab.cat) 

• Del 16 al 20 de desembre farem 

tutories de seguiment al despatx 

MRA017 

• El 20 de gener a les 23:59, hora límit 

per entregar el treball al CV 



Com trobar els diaris 

• La majoria de diaris són a 

l’Hemeroteca General de la UAB en 

suport paper. 

 

• Gairebé tots els diaris els podeu 

consultar a través de l’ordinador a la 

base de dades NewspaperDirect . 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Noticia 

 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Crònica 

 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Reportatge 

 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Opinió 

 



Exemples d’anàlisi 

 

Opinió / 

Crònica 

 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Entrevista 

 



Exemples d’anàlisi 

 

 

Breu 

 



Exemples d’anàlisi 

 



Exemples d’anàlisi 

 



Com aprovar? 

• Venir a classe, participar i preguntar. 

• Llegir i llegir. 

• Seguir l’actualitat. 

• Entrar regularment al Campus Virtual. 

• Aprofitar les hores d’atenció. 

• Recordar, daniel.madrid@uab.cat 

 



El plagi i la còpia 

“La còpia en un treball és la 

reproducció total o parcial del treball 

d'un/a altre/a company/a. Plagi és el 

fet de presentar tot o part d'un text 

d’un autor com a propi, és a dir, 

sense citar-ne les fonts, sigui 

publicat en paper o en forma digital a 

Internet. (...) 



El plagi i la còpia 

(...) La còpia i el plagi són robatoris 

intel·lectuals i, per tant, constitueixen 

un delicte que serà sancionat amb la 

nota ‘zero’. En el cas de còpia entre 

dos alumnes, si no es pot saber qui 

ha copiat qui, s’aplicarà la sanció a 

tots dos alumnes.” 

 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/calendari-d-examens-1096483776081.html  



Preguntes inicials 

• Quines escoles i corrents predominen a Europa i 

als Estats Units en l’estudi del sistema polític 

xinès a l’actualitat i al llarg de la història?  
 

• Com s’expliquen a la Xina els processos polítics 

des de l’arribada del Partit Comunista de la Xina 

(PCX) al poder? 
 

• Els conceptes que s’empren per a l’anàlisi de la 

realitat política a Europa i als Estats Units són 

vàlids per a l’estudi de la realitat política xinesa? 


