
1.- La poli tica com a proces i la nocJ..ode sistema politic: actors,
funcions i resultats. Sistema politic i Estat.

2 .- El canvi politic
principals tipologies
diferenciadors.

canvis
dels

en el sistema i canvis de sistema. Les
sistemes politics. Els criteris

4.- La cuItura poli tica. CuItura poli tica i insti tucions. Tipus de
cultures politiques.

5.- Les actituds politiques. La formaci6 i transmissi6 de les actituds.
La socialitzaci6 politica.

7 .- La participaci6 en el proces politic. Els actors politics. La
ciutadania.

8.- L'acci6 individual. La formes d'intervenci6 del ciutada en el proces
politic.

9.- El comportament electoral com
Caracteristiques i factors explicatius.

10- L'acci6 col.lectiva. Tipus d'actors col.lectius: partits politics i
grups de pressi6. Les paradoxes de l'acci6 col.lectiva.

11.- Els partits politics: sorgiment i evoluci6. Tipus de partits
politics. Ideologies i "families" politiques. Estructura i recursos dels
partits.

12.- Els sistemes de partits. Concepte; tipus. Els factors explicatius
dels diversos sistemes; la influencia dels sistemes electorals.



13. - Els grups de press1.o.- Tipus de grups i formes d'actuaci6. Els
moviments socials. Tipus i formes d'actuaci6.

14. - L'acci6 poli tica insti tucional iI' accio no insti tucional. La
violencia politica.

15.- Les elites politiques. Reclutament, formacio i_transformacions. La
professionalitzaci6 politica. Es pot parlar de "clas~e politica"?

17 . - La nocio de "poli tiques pUbliques" .
tipologies. Les fases d'una politica publica.

18.- El marc de les politiques pUbliques: I' "Estat del Benestar". El
qtiestionament de la intervenci6 pUblica. La governabilitat.

19.- Ciencies socials, ciencia politica, ciencies politiques. El
sorgiment de la c1.encia politica: tradicions nacionals i relacions amb
altres disciplines (economia, filosofia, hist6ria, sociologia).

20.- Les principals tendencies en c1.encia politica: definicions
d'objecte i de metode. El paper de la descripcio, de la comparaci6 i de
la teoria.



No existeix cap manual completament satisfactori per al contingut de
l'assignatura. Han estat seleccionats corn a basics dos textos facilment
accessibles:

G. PASQUINO et al., Manual de Ciencia Poli tica: Madrid (Alianza
Universidad), 1988. Es tract a d'una obra completa irnolt informativa, el
contingut de la qual, pere, supera els requeriments del curs; en
contrapartida, es una obra que tarnbe resultara util en altres
assignatures de la carrera.

J. BENEDICTa, Ma. L. MORAN (eds.), Sociedad y politica, Madrid
(Alianza Universidad) 1995. Obra similar a 1 'anterior, d'autors
espanyols; mes propera tematicament i mes posada al dia.

- G. ALMOND et al., Diez textos basicos de Ciencia Politica, Barcelona
(Ariel), 1992. Recull articles i fragments de llibres publicats a partir
de la Segona Guerra Mundial; alguns d'ells seran utili tzats en les
sessions de practiques de l'assignatura . La selecci6 feta es opinable,
i d6na una imatge parcial de la disciplina; arnb tot, posa a l'abast del
lector textos classics, sovint poc accesibles.

L'avaluaci6 dels alurnnes es basara en la seva participaci6 en les
sessions de practiques i en una prova final. Aquests dos elements tenen
una ponderaci6 aproximadament igual per a produ~r la qualificaci6 final.


