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CURS ACADÈMIC: 2007-2008 
 
 
 
LLICENCIATURA: Periodisme     CURS: TERCER 
 
 
Codi:    20736    
Assignatura:    Sistemes polítics d’Espanya i de Catalunya    

Tipus d’assignatura:  Optativa  

Nº de crèdits:   5    

Professorat:    Josep M. Vallès, Guillem Rico, Natàlia Rossetti 

Quadrimestre:   2n.   

 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’assignatura constitueix una introducció a l’anàlisi dels sistemes polítics espanyol i 
català contemporanis, amb la descripció del seus elements i del seu funcionament. 
L’assignatura té com a objectius presentar  
 

- l’exposició de les condicions socials i històriques que configuren els sistemes 
polítics 

- la descripció de les institucions constitucionals i estatutàries que incorporen 
- l’exposició dels trets principals de la cultura política dominant  
- la descripció dels actors polítics principals   

 
L’assignatura es desenvoluparà a partir de les exposicions a classe del professor i del 
treball particular de l’estudiant. S’espera que l’estudiant dediqui una mitjana tres hores 
setmanals a la lectura i als treballs que s’hauran de fer al llarg del curs. 
 
 
TEMARI 
 
Antecedents socials, econòmics i polítics 
- Espanya i Catalunya durant el segle XX. 
- La transició política de 1975-1980. La integració a la UE i els seus efectes 

socioeconòmics. 
 
L’Estat espanyol 
- Les regles del joc democràtic. La Constitució de 1978. 
- El govern i l’administració.  
- Les Corts Generals 
- La corona 
- Els tribunals 
- Estructura territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes. Els governs locals.  
 
La Generalitat de Catalunya 
- Antecedents històrics. L’Estatut de 2006 
- La presidència 
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- El govern 
- El parlament 
- L’administració pública 
- Els governs locals.  
 
Els actors polítics col·lectius a Espanya i Catalunya 
- Partits polítics 
- Grups d’interessos i moviments socials 
- Mitjans de comunicació. 
 
La cultura política dels espanyols i dels catalans 
- Les actituds 
- La participació política 
- El comportament electoral 
 
 
BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA  
 
- Alcántara, M. - Martínez, A. (2001, 2ª ed.).- Política y Gobierno en España, 

València: Tirant lo Blanch.  
 
- Caminal, M. et alt. (1998).- El sistema polític de Catalunya, Madrid: Tecnos. 
 
- Molas, I. (1998).- Derecho Constitucional, Madrid: Tecnos.  
 
La bibliografia complementària s’indicarà per a cada tema en classe. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació tindrà en compte els aspectes següents: 
70 % per a la prova escrita final 
20 % per als treballs 
10 % per a l’assistència i participació en classe 
 
Els professors explicaran en classe les característiques dels treballs i de les proves.  
 
 
 


