
 

 

 

ZW núm 404. Recomanació d'enllaços al servei de la reflexió i de l'acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Curs: Democràcia i decisions públiques 

https://www.coursera.org/course/democracia 

En el marc de l'àmplia oferta que ofereixen les diferents plataformes online 

d'educació, amb els coneguts MOOC (en espanyol, de les sigles en anglès: cursos 

online oberts i massius), centro l'atenció en aquesta proposta de Coursera. Un curs 

impulsat per la Universitat Auónoma de Barcelona que, sota el títol Democràcia i 

decisions públiques. Introducció a l'anàlisi de polítiques públiques, compta entre els 

seus instructors amb els professors: Joan Subirats; Jaume Blasco; Ismael Blanco; 

Quim Brugué; Raquel Gallego; Margarita León; i Marc Parés. 

El curs pretén analitzar per què alguns problemes adquireixen la categoria de 

problemes públics mentre que altres no arriben a captar l'atenció, descrivint la 

pugna política que sol haver després de la descripció i interpretació dels problemes, 

identificant el complex entramat d'actors disposats a influir en l'adopció de les 

polítiques públiques, i com les discrepàncies se solen estendre més enllà de la presa 

de decisions i fins a l'aplicació pràctica de la política pública. Es parlarà també sobre 

les grans dificultats que pateixen governs i actors socials per arribar a saber si les 

polítiques que es duen a terme són realment útils i com aprendre a millorar el seu 

rendiment.  

I aquests són els objectius del curs:  

1. Mostrar als alumnes un nombre de casos reals que il · lustren la complexitat dels 

processos d'adopció de les polítiques públiques, i com aquests processos poden ser 

incoherents amb els models racionals de presa de decisions.  

2. Transmetre als alumnes els fonaments i instrumental de l'anàlisi de polítiques 

públiques perquè puguin afrontar creativament problemes del món real.  

3. Contribuir que els alumnes siguin ciutadans coneixedors del funcionament dels 

sistemes democràtics. 

 

La inscripció és gratuïta i els estudiants que superin el curs rebran un certificat 

signat pels instructors del curs.Altres plataformes destacades en l’oferta de MOOC 

són: Coursesites,Canvas, Future Learn, MiríadaX, openMOOC, Lore, UniMOOC.  

http://www.gutierrez-rubi.es/
https://www.coursera.org/course/democracia
https://www.coursera.org/instructor/joan-subirats-h
https://www.coursera.org/instructor/jaume-blasco
https://www.coursera.org/instructor/ismael-blanco
https://www.coursera.org/instructor/quim-brugue
https://www.coursera.org/instructor/raquel-gallego
https://www.coursera.org/instructor/margarita-leon
https://www.coursera.org/instructor/marc-pares
https://www.coursesites.com/
https://www.canvas.net/
https://www.futurelearn.com/
https://www.miriadax.net/
https://github.com/OpenMOOC
http://lore.com/
http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/

