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Objectius del curs: 
 
En l'assignatura Anàlisi de Polítiques Públiques I es van intentar assolir dos objectius 
bàsics: per una banda, presentar l'instrumental conceptual i analític de l'enfocament de 
l'APP i, per altra banda, aplicar-lo a estudis de casos micro on veure el seu funcionament i 
el seu potencial. Un cop fet això, en aquesta assignatura es pretén donar per descomptat els 
elements de caràcter més metodològic dels casos micro i centrar-se en el diferents àmbits 
sectorials en els que, a la pràctica, es desenvolupen les polítiques públiques. Es posarà 
èmfasi tant en les característiques de les polítiques sectorials com en la metodologia 
d’anàlisi macro necessària. És a dir, l'objectiu no és l'APP en si sinó les diferents polítiques 
econòmiques, socials, territorials, etc. que es dissenyen i s'executen des de determinats 
nivells de govern. 
 
Per tal d'assolir aquest objectiu es parteix d'una divisió de les polítiques en quatre grans 
àmbits sectorials: les polítiques econòmiques (o de modernització capitalista), les polítiques 
socials (o d'estat de benestar), les polítiques de regulació del conflicte nacional i regional, i 
les polítiques destinades a la regulació de conflictes emergents. Per altra banda, l'eix central 
per a estudiar aquestes polítiques serà el cas espanyol; tot i que el contextualitzarem en 
l'entorn europeu i el projectarem al cas català.   
 
Funcionament del curs: 
 
A banda dels objectius substantius exposats anteriorment, l'assignatura també vol estimular 
que els estudiants treballin i discuteixin els diferents temes que s'hi tractaran. És per aquesta 
raó que es combinaran:  
 
- sessions magistrals,  
- presentacions per part dels estudiants i  
- espais de debat o seminaris. 
 



Per aconseguir aquestes dinàmiques, a principis de curs s'assignaran un o dos temes a grups 
d'estudiants (el número dependrà del volum de matriculats) i una data en la qual hauran de 
presentar-los a la resta de companys. Tanmateix, els quatre grans àmbits de polítiques 
esmentats anteriorment acabaran amb un seminari on cada estudiant, individualment, haurà 
de preparar-se i presentar per escrit unes conclusions de cada bloc. 
 
 
Avaluació: 
 
Per aquells alumnes que segueixen el curs amb regularitat, l'avaluació es farà en base a les 
seves presentacions orals dels temes assignats (50%) i dels papers de conclusió de cada 
bloc (50%). No hi haurà, per tant, un examen convencional. 
 
Per aquells alumnes que no poden seguir el curs amb regularitat es farà, en canvi, un 
examen convencional. Cal que els alumnes en aquesta situació parlin amb el professor el 
més aviat possible. El professor també es reserva la potestat de demanar a algun alumne 
que, per haver seguit el curs de forma deficient, es presenti a l'examen. 
 
 
TEMARI 
 
El temari que segueix és indicatiu, ja que reflecteix l'estructura del curs però llista un seguit 
de polítiques excessivament estens per ser analitzades en un semestre. Les polítiques que 
s'acabin repassant dependran de la dinàmica del curs i de les preferències dels propis 
alumnes. 
 

1. Introducció 
 

- Democràcia, conflictes i polítiques públiques a Espanya i Catalunya 
- Estils i models de polítiques públiques a Espanya i Catalunya 
- La dimensió territorial de les polítiques públiques 

 
2. Les polítiques de modernització del capitalisme 

 
- Polítiques fiscals, monetàries, industrials i laborals 
- Els casos espanyol, europeu i català 
- Seminari de conclusions 

 
3. Les polítiques d'estat de benestar 

 
- Polítiques educatives, sanitàries, de protecció social i d'habitatge 
- Els casos espanyol, europeu i català 
- Seminari de conclusions 

 
4. Les polítiques de regulació nacional i regional 

 
- Polítiques d'equilibri territorial, lingüístiques i culturals 



- Els casos espanyol, europeu i català 
- Seminari de conclusions 

 
 
 
 
 

5. Polítiques emergents 
 

- Polítiques de telecomunicacions, igualtat de gènere, immigració, ecologia, etc. 
- Els casos espanyol, europeu i català 
- Seminari de conclusions 
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