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Teoria de la democràcia 
 
 

Professor/a: Daniel Gamper Sachse Curs acadèmic: 2005-2006 

Cicle: Segon Curs: Quart 

Quadrimestre: Segon Grup: 1 

Crèdits: 6 Tipus: OP 

Àrea:  Ètica i filosofia política Horari: Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 

Tutoria:  2on semestre, dilluns de 15:30 a 16:30 hores 
 

CONTI NGUT 

Estudi sistemàtic i històric de la democràcia. 

OBJECTI US  

Al finalitzar el curs l’estudiant ha de ser capaç de definir els criteris d’un govern 
democràtic. 
També ha de poder distingir els trets de la democràcia clàssica i els de la democràcia 
liberal. 
Finalment, ha de poder orientar-se en les discussions actuals sobre la democràcia. 

TEMARI  

 
1) Introducció a la teoria de la democràcia. La teoria i la pràctica democràtiques. 
 
2) Breu repàs històric de la democràcia. 
 La democràcia clàssica. 
 L’època republicana. 
 Els inicis del liberalisme. 
 La crítica elitista. 
 (Plató, Aristòtil, Maquiavel, Tocqueville, Mill i Schumpeter) 
 
3) Lectura de textos contemporanis: 
 

* Jürgen Habermas, “Derechos humanos y soberanía popular. Las versiones 
liberal y republicana” a Rafael del Águila et. al. (eds.), La democracia en sus 
textos, Alianza, Madrid, 1998: 267-280. 
* Anne Phillips, “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?” a  Rafael del Águila 
et. al. (eds.), La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998: 319-339. 
* Michael Walzer, “La idea de sociedad civil. Una vía de reconstrucción social” a  
Rafael del Águila et. al. (eds.), La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 
1998: 375-394. 
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4) Més problemes de la democràcia. 
  
 La norma de la majoria. 
 La democràcia com a procés i com a resultat. 
 La necessitat de l’Estat i de l’obediència. 
 Els drets de les minories o drets col·lectius. 
 (Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1992.) 
 

AVALUA CIÓ 

S’ofereixen dues vies d’avaluació. 
 
VIA 1: Examen al final del curs o treball opcional. (La pregunta d’examen es donarà a 
meitat del curs i haurà de ser desenvolupada el dia de l’examen sense apunts ni llibres) 
 
VIA 2: Avaluació continuada 

* 30% de la nota a partir de textos breus sobre el contingut de les classes que els 
estudiants lliuraran periòdicament al llarg del curs a través del campus virtual 
(mínim 3) 
* 30% presentació a classe d’un dels textos del curs (text escrit) 
* 40% examen final (La pregunta d’examen es donarà durant el curs i haurà de ser 
desenvolupada el dia de l’examen sense apunts ni llibres) 

 
NOTA: Més de 5 errors ortogràfics greus suposaran el suspens de l’examen. Es podrà 
portar diccionari a l’examen. 
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TUTORIA  INTEGRADA 

Lectura i comentari de textos escollits. 
 


