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 20046 INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA 

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA (curs 2001-2002) 

 

 

I. SOCIEDAD POLÍTICA I PODER 

Tema 1. Què és la política? 

Tema 2. Les tres dimensions de la política 

Tema 3. La noció de poder 

 

II. LA POLÍTICA COM ESTRUCTURA 

Tema 4. L'Estat com a organització política 

Tema 5. Estat, monocràcia i democràcia: les dictadures 

Tema 6. Estat, monocràcia i democràcia: les poliarquies 

Tema 7. L'esgotament de l'Estat 

 

III. ESTAT I POLITICA: ELEMENTS CONSTITUTIUS, INSTITUCIONS, FORMES DE 

GOVERN 

Tema 8. Els elements constitutius de l'Estat: població, territori i sobirania 

Tema 9. Les regles del joc: institucions i constitucions 

Tema 10. La distribució territorial del poder: Estats unitaris i Estats compostos o descentralitzats 

Tema 11. La distribució funcional del poder: executius i administracions 

Tema 12. La distribució funcional del poder: els parlaments 

Tema 13. La distribució funcional del poder: tribunal i jutges 

 

IV. LA POLÍTICA COM A PROCÉS 

Tema 14. La socialització política 

Tema 15. La cultura política 

Tema 16. Comunicació política i opinió pública 

Tema 17. L'acció col·lectiva: els partits 
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Tema 18. L'acció col·lectiva: els mitjans de comunicació 

 

V. LA POLÍTICA COM A RESULTAT 

Tema 19. Les polítiques públiques 

El programa segueix bàsicament el llibre de J.M. Vallès, Manual de Ciencia Política, Barcelona, 

Ariel, 2000. 

 

 

Resum de l’assignatura 

 

1) L’assignatura “Marc Polític-Administratiu Actual” té com objectiu familiaritzar els alumnes 

de la Titulació d’Humanitats amb les categories fonamentals de la Ciència Política 

contemporània. El anàlisi dels conceptes claus d’aquesta disciplina pretén proporcionar als 

estudiants els instruments teòrics bàsics per poder interpretar la realitat política actual. 

 

 

 

2) L’assignatura “Marc Polític-Administratiu Actual” té com objectiu proporcionar als alumnes 

de la Llicenciatura d’Humanitats els instruments teòrics necessaris per poder interpretar la 

realitat política actual. Amb aquest propòsit, l’assignatura s'articularà entorn als conceptes claus 

de la Ciència Política contemporània i centrarà la seva atenció en els temes centrals d’aquesta 

disciplina.  

D’aquesta manera, seran analitzats successivament cinc grans àmbits d’estudi: la Societat 

Política i el Poder; la Política com Estructura; el Estat i la Política (elements constitutius, 

institucions i formes de governs); la Política com a Procés i, finalment, la Política com a Resultat. 

L’assignatura seguirà bàsicament el manual de Ciència Política del Dr. Josep M. Vallès (Ciencia 

Política: una introducción, Barcelona, Ariel, 2000). 

Cadascun de aquests blocs serà objecte d’una pràctica de 2 o 3 pàgines per part dels estudiants. 

L'avaluació  de la assignatura es farà atenent els següents criteris: participació i lliurament de les 

cinc pràctiques (30% nota final), examen teòric (70% nota final) 

 


