
16 

CURS ACADÈMIC: 2007-2008 
 

 
LLICENCIATURA: PERIODISME     CURS: 4t 
 

Codi:    20749 

Assignatura: SISTEMES POLÍTICS COMPARATS 

Tipus d’assignatura: OP 

Nº de créditos:   5   

Professorat: Xavier Ballart (matí), Joaquim Colomines (Tarda) 

Quadrimestre:  2n 

 
 
DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:   
 

Aquesta assignatura té per objectiu principal introduir als estudiants en l’anàlisi de la 
política comparada. Esta concebuda i dissenyada per a donar una visió dels principals 
temes en aquest camp i examinar l’experiència individual de diferents països pel que 
fa al seu desenvolupament polític.  

 

La qüestió fonamental que es planteja aquest curs és doncs la de comprendre el 
desenvolupament polític – i en el seu cas democràtic – de les diferents regions del 
món. Per què alguns països són democràcies estables i altres no? Al final del curs, els 
estudiants haurien de tenir els recursos necessaris per obtenir informació política 
sobre qualsevol país del món així com tenir una idea dels factors i dels processos que 
ajuden o dificulten el desenvolupament de la democràcia. 

 

L’assignatura està dissenyada per a treballar les competències de comunicació escrita 
i d’anàlisi de la política de països individualment considerats des de la perspectiva de 
la professió periodística.  
 

ORGANITZACIÓ  I  AVALUACIÓ  
 
 
El programa s’estructura en CONFERÈNCIES a càrrec del professor i SESSIONS DE 
DISCUSSIÓ DE MATERIALS, LECTURES i CONTROL del PROGRÉS dels estudiants 
en la recerca d’informació i anàlisi de la política dels països que els hi seran assignats.  
 
Aquestes discussions s’organitzen en grups reduïts. Cada estudiant analitzarà la 
política de cinc països, un de cada àrea geogràfica proposada: Europa, Mig Orient, 
Àfrica, Amèriques i Àsia.    
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L’avaluació dels estudiants es farà en base:  
 

1) el treball continuat en els grups de discussió (40%);  
2) una prova final que consistirà en un examen escrit (40%); 
3) assistència i participació a classe (20%) 

  
S’espera que els estudiants assisteixin a classe i participin en el treball previst per als 
grups de discussió.   

 

TEMES DE LES CONFERÈNCIES 
 
 

1. Justificació de la política,  el govern com a problema.  
 

2. La classificació dels sistemes polítics  
 

3. Democràcia i evolució de la democratització 
 

4. Comunitats no homogènies 
 

5. Populisme 
 

6. Cultura política i capital social. 
 

7. Partits i sistemes de partits 
 

8. Participació, grups d’interès i influència política  
 

9. Què fan els governs, polítiques i serveis 
 

10.  Estat del benestar a Europa 
 

11.  Distribució geogràfica del poder 
 

12.  Separació de poders  
 
 

ÀREES DE RECERCA PER ALS TREBALLS EN ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ  
 
 

1. Europa  
 

2. Mig orient  
 

3. Àfrica  
 

4. Les Amèriques  
 

5. Àsia  
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Es posarà a disposició dels estudiants en format electrònic o fotocòpies textos de 
suport específics per a cada un dels grans temes.   
 

 




