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Objectius 
 
L'assignatura pretén familiaritzar els estudiants de dret en la perspectiva d'anàlisi de la ciència 
política. L'objectiu és que l'alumne sigui capaç d'utilitzar el bagatge conceptual i teòric d'aquesta 
disciplina, de manera que millori en la seva comprensió de l'entorn polític. En un primer bloc, 
s'introdueixen en els conceptes bàsics de la ciència política, per a, més endavant, 
desenvolupar els temes troncals de la disciplina. 
 
Temari 
 
I Bloc. Conceptes bàsics de ciència política 

1. La política com a gestió del conflicte social. Noció de política: 'politics vs policy'. 
Política com a estructura i política com a procés. 
2. La desigualtat social: les línies divisòries. Principals clivelles socials. La politització 
de les clivelles. 
3. La noció de poder. El poder social. El poder polític. Acumulació o autonomia dels 
fenòmens de poder. 
 

II Bloc. Estat i societat. Evolució històrica 
1. Aparició i característiques de l'estat. Conceptualització dels clàssics. 
2. Aparició i característiques de l'estat liberal. El pensament polític liberal. Crisi i 
incorporació de la lògica democràtica. 
3. L'estat de benestar: aparició, models i pensament polític. Crisi i reestructuració de 
l'estat de benestar. 
 

III Bloc. Formes organitzatives de la política
1. Els conceptes d'estat i nació. Relacions històriques i problemes actuals. El 
tractament polític de la plurinacionalitat. 
2. La democràcia: concepte i perspectives d'estudi. Tipologia i models de funcionament 
de les democràcies. 
3. Canvis i revolucions. Canvis en el sistema i canvis de sistema. Les transicions. 
4. La dimensió internacional de la política. Interacció. Sistema internacional. Segle XX: 
Colonització, bi-polarització i trencament de la polarització. 
 

IV Bloc. Actors i comportaments polítics. 
1. La participació en el comportament polític. L'acció individual. El comportament 
electoral. La cultura política. 
2. Els partits polítics i els sistemes de partits. 
3. Els grups d'interès i els nous moviments socials. 
4. Els sistemes electorals. Conseqüències sobre el sistema polític: estabilitat i 
representativitat. 
 

V Bloc. L'administració i les polítiques públiques. 
1. El sorgiment de les administracions. Les lògiques de funcionament: legalitat, 
eficiència i eficàcia. 
2. La  noció de polítiques públiques: concepte, elements i tipologia. Fases en el procés 
de les polítiques públiques. 

Bibliografia essencial 
Els manuals només s'adiuen parcialment al contingut de l'assignatura, per tant, al llarg del curs 
s'especificaran capítols o seccions dels següents manuals de referència per a cada bloc o tema 
del programa: 
 
Caminal (ed) (1996) Manual de ciencia política, Madrid: Tecnos. 
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Benedicto, J. i M. L. Morán (eds) (1995) Sociedad y política: Temas de sociología 
política, Madrid: Alianza Editorial. 
Pasquino, J. (ed) (1989) Manual de ciencia política. Madrid: Alianza Editorial. 
Bibliografia d'ampliació 
Batlle, A. (ed.) (1992): Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel 
Bobbio, N. (1987): Estado, Gobierno y Sociedad. Barcelona: Plaza & Janés 
Bogdanor, V. (comp.) (1992): Enciclopedia de las Instituciones Políticas. Madrid:  
Alianza Editorial. 
Vallès, J.M i A. Bosch (1997): Sistemas electorales y gobierno 
representativo.Barcelona: Ariel. 
García Pelayo, M.(1977): Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: 
Alianza Editorial. 
Held, D. (1991): Modelos de Democracia. Madrid: Alianza Editorial. 
Lijphart, A. (1987): Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel 
Lukes, S. (1985): El poder.Un enfoque radical. Madrid, Siglo XXI 
Macpherson, C.B.( 1982): La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial. 
Meny, I. i Thoenig, J. (1992): Las Políticas Públicas. Barcelona: Ariel 
Nieto, A.( 1987): La organización del desgobierno. Barcelona: Ariel 
Offe, C. (1992): Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid: Sistema 
Sartori, G. (1987): Partidos y Sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial. 
Weber, M.( 1987): El Político y el Científico. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Avaluació 
Realització d'un treball individual, les característiques del qual s'especificaran al llarg del curs 
Exercicis i participació a classe. 
Un examen a final de trimestre que constarà de dues parts. Una consistirà en una prova del 

coneixement dels conceptes bàsics tractats al llarg del curs. La segona consistirà en el 
desenvolupament d'un tema. 

 


