
CURS ACADEMIC: 2007-2008 

LLICENCIATURA: Periodisme CURS: i e r  

OBJECTIUS DE PASSIGNATURA 

L'assignatura d'lnstitucionc Politiques Contemporhnies 8s una introducció al funcionament 
institucions politiqrres democratiques. L'objectiu basic del curs és I'aprenentatge de 

- les einec nececc$ries per la comprensiii de I'entom politico-institucional 
- els conceptes basics i les capacitats analitiques aplicables al estudi de la politica 
- la capacitat d'expressar i defensañ documentadament elc seus puntc de vista 

questions politiques fonamentals 

C'assignatura es desenvolupara a partir de les exposicions a clasce del professorat i del 
particular de I'ectudiant. S'espera que f'estudiant dediqui una mitjana tres hores setmana 
lectura i als treballs que s'hauran de fer al llasg del curs. 

1 Societat, conflicte i poder. La institucionalització de la politica. 
2. Dernocracies i dictadures en el mon contemporani. Models de dernocrhcia. 
3. La distribució territorial del poder. 
4. La distribució funcional del poder. La presa de decisions: governs i parlaments. 
5. La representació democratica: eleccions i sistemes electorals. 
6. Efs actors politics col.lec2ius: parti ts, grups, rnovimen tc, rnitjans. 
7. Els ciutadans i les inctitucions politiques 
8. Lecpolitiquecpúbliqueccomaresultat 
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- Gallagher, Michael, Michael Laver y Peter Mair (1995) Representative Government in 
Modem Europe, Nueva York:McGrawHill. 

- Pacquino,G. el  al. ( 3  991): Manual de Ciencia Polífica, Alianza: Madrid. 
- Vall&s,J.M.(2005): CienciaPolitica. Unaintrodvccion. (5aed.), Barcelona:Aiel 

La bibliografia complementaria s'indicara per a cada tema en classe. 

L'avaluació t i n d ~  en compte etc acpectes seg6ents4 
70 % per a la prova escrita final 
20 % per als treballs 
10 % per a I'assict&ncia i participació en clacse 

Els professors explicaran en classe les caracteristiques delc treballs i de les proves, 
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