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Objectius  
 
 
L’objectiu de l’assignatura és aprofundir en el camp d’estudi de la participació 
política, en tant que sub-disciplina de la Ciència Política. Així, doncs, es 
tractaran algunes qüestions fonamentals que donen sentit a aquesta àrea de 
recerca: quines formes de participació política existeixen? Quins són els perfils 
sòcio-demogràfics i sòcio-polítics de la participació? Quins factors 
l’afavoreixen? Quines conseqüències té la participació política? Per últim, 
s’abordarà el debat sobre la crisi de les formes tradicionals de participació 
política i l’emergència de nous mecanismes participatius.  
 
 
Temari 
 

1. INTRODUCCIÓ: QUÈ ENTENEM PER PARTICIPACIÓ POLÍTICA 
 

- El concepte de la participació política 
- Formes de participació i repertoris participatius 

 
 

2. LES CAUSES EXPLICATIVES DE LA PARTICIPACIÓ 
 

- Factors micro: recursos i actituds individuals 
- Factors meso: xarxes socials i recursos grupals 
- Factors macro: mobilització i estructures d’oportunitat política 

 
 

3. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PARTICIPACIÓ  
 

- Els efectes de la participació sobre la ciutadania 
- Els efectes de la participació sobre les polítiques públiques 
- Els efectes de la participació sobre la democràcia 

 
4. LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA, EN CRISI? 

 
- El debat sobre la desafecció democràtica i la crisi de confiança 

política 
- El debat sobre l’emergència de nous mecanismes participatius 



Estructura general del curs 
 
El curs combinarà tres grans tipus de sessions:  
 

- sessions de format “clàssic” on es desenvoluparan els continguts 
teòrics del curs 

 
- sessions amb convidats/des que exposaran experiències i estudis 

en el camp de la participació política 
 

- seminaris de discussió de lectures en petits grups 
 
 
Seminaris 
 
Els alumnes hauran de triar un entre 2 seminaris alternatius per tot el curs (tot i 
la llibertat per escollir, el professor es reserva la facultat per alterar la 
composició dels grups a fi i efecte que el nombre d’alumnes inscrits en 
cadascun d’ells sigui similar). Cada seminari constarà de quatre sessions. Per 
cada sessió, s’especificaran un seguit de lectures obligatòries i 
complementàries que els alumnes hauran d’haver llegit en profunditat. Les 
sessions es desenvoluparan a partir de la discussió d’aquestes lectures.  
 
Els seminaris giraran, respectivament, al voltant dels següents continguts: 
 
Seminari 1: Causes i conseqüències de la participació. En aquest seminari 
s’aprofundirà en la discussió sobre diverses explicacions teòriques de la 
participació política, així com en el debat sobre les conseqüències de la 
participació per al funcionament de la democràcia. 
 
Seminari 2: Mecanismes de participació ciutadana. Es discutiran els 
avantatges i els inconvenients de diversos mecanismes orientats a canalitzar la 
participació política de la ciutadania en els processos de presa de decisions 
públiques. 
 
Les sessions concretes de cada seminari així com les lectures obligatòries i 
complementàries corresponents a cada sessió s’especificaran a l’inici del curs.  
 
 
Avaluació 
 
L’assignatura s’avaluarà a partir de dos components: 
 
1 – cada alumne haurà de lliurar tres treballs entre quatre possibilitats. Cada 
possibilitat es correspon a una sessió dels seminaris. Els treballs es faran a 
partir de les lectures corresponents a la seva sessió i, com a complement, les 
lectures recomanades del curs. Els treballs hauran de tenir entre 3 i 5 pàgines 
cadascun. Representaran 2/3 de la nota final.  
 



2 – el 1/3 restant de la nota s’avaluarà a partir de l’assistència regular i la 
participació activa a classe, especialment (tot i que no exclusivament) en les 
sessions dels seminaris. 
  
Per tant, aquesta assignatura no serà avaluada a partir d’un examen. Aquells 
alumnes que, per una raó justificada a l’inici del curs, no puguin fer el 
seguiment regular dels seminaris hauran de fer 4 treballs i no 3. És 
imprescindible que els alumnes que es trobin en aquesta situació ho comentin 
amb el professor a l’inici del semestre.   
 
 
Bibliografia general 
 
Aquest és només un llistat de caire general i no exhaustiu d’algunes referències 
bibliogràfiques de suport al seguiment de l’assignatura. Les lectures 
específiques pels seminaris seran concretades a l’inici del curs. 
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Democràcia participativa i mecanismes d’innovació democràtica 
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Sobre la crisi de les formes tradicionals de participació política 
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