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Objectius de l’assignatura 
 
Aquesta assignatura és una introducció a la política i al funcionament de les 
institucions polítiques i l’administració pública. L’objectiu del curs és conèixer els 
conceptes fonamentals per analitzar els processos i les estructures polítiques i 
administratives, estudiant l’evolució històrica de l’Estat i de l’administració publica.  
S’estudiaran els grans canvis que han sofert els països capitalistes avançats en els 
seus sistemes polítics i aparells de gestió al llarg de les fases de construcció, crisi i 
reestructuració de l'estat del benestar, aprofundint en el nostre entorn polític-
institucional. Per últim, conèixer l'instrumental conceptual necessari per analitzar 
processos d’actuació publica.  
 
L’objectiu d’aquesta assignatura és presentar aquest conjunt d’elements a fi que els 
estudiants es dotin dels coneixements fonamentals per continuar amb altres cursos 
més especialitzats de la carrera i desenvolupar activitats professionals per a les quals 
és necessària la comprensió de l’entorn político-institucional. 
 
 
Estructura del programa 
 
El programa s’estructura en 5 blocs temàtics que es desenvoluparan en sessions 
d’una hora de durada. A  més de les sessions teòriques, algunes classes es dedicaran 
a la discussió de casos pràctics o al debat sobre temes d’interès per l’assignatura. 
 
 
Sistema d’avaluació 
 
L’avaluació de l’assignatura serà el resultat de la nota obtinguda en un examen escrit 
realitzat al final del curs (80% de la nota final) així com l’avaluació continua basada en 
la participació a classe i la realització d’un treball en grup sobre un cas pràctic (20% de 
la nota final). Qui no realitzi el treball de grup tindrà un examen especial on es podran 
incloure preguntes del treballs presentats per els altres grups.  
 
 
BLOC 1: POLÍTICA I SOCIETAT 
 
1. Concepte de política. Els conflictes socials i la seva regulació. Les divisòries 

socials políticament rellevants. La relació públic-privat.  
 
2. El poder polític. Força, autoritat i poder. Els components del poder polític: legitimitat 

i coacció. 
 
3. El sistema polític: concepte i elements. Tipus de sistemes polítics. 
 
4. L’administració pública com a instrument de l’acció pública. 
 

 1

mailto:leonardo.diaz@uab.es


 
BLOC 2: LES FORMES D’ORGANITZACIÓ POLÍTICA 
 
5. L’aparició de l’Estat com a forma dominant d’organització política.  
 
6. L’evolució històrica de l’Estat modern: fonaments i transformacions. 
 
7. El control de l’Estat pels ciutadans: el naixement de l’Estat liberal. Principis i 

organització. Crisi de l’Estat liberal i alternatives. Emergència de l’Estat liberal 
democràtic. 

 
8. Estat i administració publica; les bases de l’Estat de Benestar i les diverses 

tipologies. Crisi de l’Estat de Benestar i reestructuració 
 
9. Els nous reptes: l’Estat entre la globalització i la descentralització. Crisi dels vells 

models de govern? 
  
 
 
BLOC 3: INSTITUCIONS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
10. La base humana de l’Estat: població, societat i nació. 
 
11. La distribució territorial de l’Estat. Estat unitari, Estat federal, autonomia i 

descentralització. 
 
12. La distribució funcional i l’organització del poder estatal: la “divisió de poders” i les 

formes de govern. Parlamentarisme vs. Presidencialisme. 
 
13. El poder executiu: evolució històrica i formes actuals. El paper del president del 

govern. El cap d’Estat: Monarquies i Repúbliques.  
 
14. El poder legislatiu: elaboració de les lleis i representació ciutadana. Funcions i 

organització del parlament. Monocameralisme i bicameralisme. 
 
15. L’administració pública com a instrument de l’acció pública. L’estructura i el 

funcionament de les administracions públiques. 
 

a) L'administració de l'Estat  
b) Les administracions autonòmiques 
c) L'administració local 
d) La Unió Europea 
e) Organismes autònoms i empreses públiques 

 
 
BLOC 4: EL PROCÈS POLÍTIC 
 
 
16. Les actituds polítiques: adquisició i transformacions. La cultura política. 
 
17. Els sistemes electorals i la representació. Sistemes proporcionals i sistemes 

majoritaris.  
 
18. La participació individual: el comportament electoral com a forma convencional 

d’acció política.  
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19. Els actors col·lectius. Els partits polítics, els grups d’interès i els moviments socials. 
 
 
BLOC 5: ELS RESULTATS DEL PROCÈS POLÍTIC 
 
20. Les polítiques públiques. Concepte, elements i tipologies.  
 
21. El cicle de les polítiques públiques i el seu anàlisi. Els actors i les xarxes. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
La Bibliografia bàsica de l’assignatura cobreix gairebé tots els temes tractats en els 
diferents blocs. Es recomanen també obres generals de suport i altres lectures sobre 
qüestions concretes del programa.  Es donaran textos i bibliografia complementària a 
classe. 
 
 
Bibliografia bàsica: 
 
Vallès, J.M. (2000): Introducción a la Ciencia Política. Barcelona: Ariel. 
 
Ramió, Carles y  Xavier Ballart. (2000): Ciencia de la administración. Valencia: Tirant 
lo Blanch.                                      
 
Dossier Europa: en copisteria.  
 
Lectures recomanades: 
 

Brugué, Q., Gomà, R. (1998): Gobiernos locales y políticas públicas. Barcelona: Ariel. 

Colomer, J.M. (ed.) (1995): La Política en Europa. Barcelona: Ariel. 

Dahl, R. (1999): La Democracia. Buenos Aires: Taurus. 

Lijphart, A. (1987): Las Democracias Contemporáneas. Barcelona: Ariel. 

Subirats, J., Gomà, R. (eds.). (1998): Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes 

de Actores y Niveles de Gobierno. Barcelona, Ariel. 

Vallès, J.M. i Bosch, A. (1997): Sistemas electorales y gobierno representativo. 

Barcelona: Ariel. 

 
Obres generals de suport: 
 
Bogdanor,V. (ed.). (1991): Enciclopedia de las Instituciones Políticas. Madrid: Alianza. 

Caminal Badia, M. (coord.) (1996): Manual de Ciencia Política. Madrid: Tecnos. 

Pasquino,G. et.al. (1991): Manual de Ciencia Política. Alianza: Madrid. 
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