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Objectiu. 
L’assignatura té com a objectiu principal l’estudi de diversos règims 
polítics propers al espanyol per tal d’establir-ne les similituds i 
diferències. L’actual organització temporal dels cursos impedeix,  a 
estudiants i professors, un treball en profunditat sobre la matèria. En 
aquestes circumstàncies s’ha optat per: a) donar una interpretació del 
marc polític europeu (que l’estudiant ja coneixerà pel seguiment d’altres 
assignatures) i, b) analitzar alguns trets característics dels esmentats 
règims polítics. 
 
Tema 1 
El referent històric comú: Europa, Europes. L’expansió europea i 
l’exportació universal del model estatal europeu. Colonialisme i 
descolonització. Els parèntesis totalitaris. La construcció d’ ”Occident” i 
els reptes de la mundialització. Centralitat i perifèria en la política 
mundial. 
 
Tema 2 
La República Francesa. 
Elements històrics rellevants. El context geopolític. Institucions i sistema 
polític. La organització territorial. 
 
Tema 3 
La República Italiana 

Elements històrics rellevants. El context geopolític. Institucions i sistema 
polític. Ciutats i regions. 
 
 
 



Tema 4 
La República Federal d’Alemanya 

Elements històric rellevants. El context geopolític. Institucions i sistema 
polític. Els “Länder”. 
 
Tema 5 
El Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord 

Elements històrics rellevants. El context geopolític. Institucions i sistema 
polític. “Selg-government” i organització territorial 
 
Tema 5 
Interessos estatals i percepcions diverses del procés de construcció 
europea. 
 
 
Bibliografia bàsica 
 
Els alumnes realitzaran la seva personal recerca bibliogràfica a la biblioteca 
universitària. Els textos que s’esmenten a continuació constitueixen només 
una orientació primària. 
 
ALCÁNTARA, M.: Sistemas políticos en la Unión Europea, València, Tirant 
lo Blanc, 2000. 
 
COLOMER, J.M.  La política en Europa, Barcelona, Ariel, 1995 
 
  
LIJPHART, A.: Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 
treinta y seis países, Barcelona, Ariel. 2000. 
 
SANCHEZ GONZALEZ, S.; MELLADO, P.: Sistemas Políticos actuales, 
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1998. 
 
  
També són útils, tant pel seguiment de la l'evolució política i de la 
problemàtica dels diversos països estudiats la lectura de revistes com Le 
Monde Diplomatique  (en edició castellana o francesa), Nesweek, Time, Le 
Nouvel Observateur, Le Courrier Internationale, The Economist, Política 
Exterior entre d'altres, així com reculls documentals entre els que 
destaquen: 
 



AA.VV.: El Estado del Mundo. Madrid. Akal (hi han edicions anuals 
actualitzades d'aquesta útil obra que recopila la vida política de tots els 
països del món). 
 
Keesing's Contemporary Archives (publicació mensual amb índexs 
semestrals i anuals molt complerts on hi trobareu dades referents a 
resultats electorals, crisis i canvis de govern, política exterior i interior, etc., 
de tots els països del món i organitzacions internacionals). 
 
Totes aquestes publicacions es troben a la Biblioteca de Ciències Socials i 
a la de la Facultat de Ciències de la Comunicació, o a l'Hemeroteca de la 
mateixa facultat. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Els alumnes realitzaran a fi de curs un prova per tal de determinar la seva 
qualificació. 
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