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PROGRAMA 

 
 

BLOC 1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS PARTITS POLÍTICS 
 
La ciència política i els partits polítics. 
El concepte de partit polític.  
Les teories sobre l’origen i l’evolució dels partits.  
La naturalesa jurídica dels partits polítics. 
Les funcions dels partits polítics. 
Present i futur dels partits polítics 
 

BLOC 2. ELS PARTITS POLÍTICS I LES IDEOLOGIES 
 
Els eixos de conflicte en les democràcies occidentals. 
Tipologia ideològica dels partits. 
Els partits i les ideologies. 
Les ideologies i la competència electoral: els models de competència espacial. 
 

 
BLOC 3. ELS PARTITS COM A ORGANITZACIONS 
 
L’organització formal dels partits i la seva evolució. 
Els models de partit i el canvi organitzatiu.  
La base humana dels partits: dirigents, militants i electors. 
Les relacions de poder i la presa de decisions en el si dels partits polítics. 
El finançament dels partits. 
 

 
BLOC 4. ELS SISTEMES DE PARTITS  
 
Concepte, panoràmica i tipologies. 
L’anàlisi dels sistemes de partits. 
La formació de majories de govern i l’oposició. 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGIA  
 
 
L’assignatura de Partits s’estructura sobre dos tipus de sessions. D’una banda 
sessions teòriques i per l’altra sessions pràctiques en grups reduïts en les que 
l’alumne haurà de treballar els conceptes bàsics de l’assignatura.  La 
participació de l’alumne és, per tant,  fonamental per a l’òptim aprofitament de 
l’assignatura i pel bon funcionament del curs. 
 
Les sessions teòriques habitualment tindran lloc els dimarts de 9:00 a 11:00 
mentre que els dijous de 9:00 a 11:00 es duran a terme les sessions 
pràctiques.  Hi haurà un total de cinc sessions pràctiques. En elles l’alumne 
haurà de treballar diversos materials que prèviament haurà d’haver localitzat i 
al final de la classe haurà de lliurar un paper en el que demostri l’assimilació 
dels conceptes utilitzats. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
 
Els alumnes que hagin superat TOTES les pràctiques hauran de fer una prova 
final en la que hauran de demostrar el seu domini dels conceptes 
desenvolupats en les sessions pràctiques.  Les pràctiques suposaran el 50% 
de nota i la prova final el 50% restant. 
 
En el cas de què no hagi fet totes les pràctiques l’alumne haurà de superar un 
examen final sobre els continguts del programa i de la bibliografia obligatòria. 
Aquest examen suposarà el 100% de la nota. 
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