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Primer bloc: Els fonaments de la política 

Tema 1: Conceptes i reflexions per a entendre que és la política: desigualtats, interessos i 
conflictes; política i gestió de conflictes socials. El concepte de clivella 

Tema 2: El poder polític. Coacció i legitimitat. 

Tema 3: Relació societatl política: evolució. L'autonomia de I'esfera política. 

Tema 4: El sistema polític com a unitat d'analisi dels fenomens polítics. 

Segon bloc: Les formes d'organització política 

Tema 1: Les principals formes historiques d'organització política.L'aparició de I'Estat com a 
forma moderna d'organització política. 

Tema 2: L'evolució de I'Estat. De I'Estat absolut a I'Estat Liberal de Dret. Sobirania, divisió 
vertical i horitzontal del poder. Estat de Dret i Constitucions. Les transformacions 
de I'Estat Liberal i les alternatives autoritaries. Crisi de I'Estat de Benestar i 
replantejament de I'Estat Democratic i Social. 

Tema 3: Nacions, identitats i estats. Estudi de cas: el tractament de la plurinacionalitat a 
I'Estat espanyol. 

Tema 4: Internacionalització de la política i formes d'organització política. Estudi de cas: el 
rol de les institucions supraestatals en la resolució de problemes ambientals globals. 

Tercer bloc: Les regles del joc: les institucions democrAtiques 

Tema 1 : Democracia i democracies: les poliarquíes realment existents. Democracia, eficacia 
i legitimitat. 

Tema 2: Representativitat i governabilitat en els sistemes polítics democratics: "cleavages", 
sistemes electorals i sistemes de partits. Democracies majoritaries i de consens. 

Tema 3:Tipologia de regims institucionals: presidencial, semi-presidencial i parlamentar¡. 

Tema 4: Parlaments i governs. La relació executiu-legislatiu. El poder judicial. 

Quart bloc: Els actors: I'acció política col.lectiva i individual 

Tema 1 : Socialització política, cultura política i participació política. 
Tema 2: L'acció política individual. El comportament electoral: factors de vot i abstenció. 
Tema 3: L'acció política col.lectiva: partits polítics, grups d'interes i moviments. 



Cinque bloc: Els productes polítics: I'administració pública i politiques públiques 

Tema 1: Evolució historica de I'Administració pública. Noves tendencies. L'administració 
supraestatal: el cas de I'administració europea en materia ambiental. 

Tema 2: L'administració pública a Espanya i Catalunya. L'organització territorial de 
I'administració: potencial i limits. Estudi d'un cas: El Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya. 

Tema 3: Les polítiques públiques. Perspectiva macro: la redefinició de I'estat del benestar. 
Perspectiva micro: elaboració de politiques públiques. Cas: les agendes 21 locals 

B) COMENTAR1 DEL TEMAR1 PER BLOCS: 

Primer bloc: Eines basiques i conceptes de la ciencia política: el concepte de sistema 
polític (Easton, Deutsch), la noció de clivella política (Lipsetl Rokkan), de política (Maquiavel, 
Hobbesj, de poder (Lukes, Weber); y algunes diferenciacions importants: "EstatlSocietat civil", 
"Estatlmercat", s'aborden a través d'exemples. Aquestes eines han de permetre una 
interpretació, si més no acurada, de les notícies de premsa i d'alguns articles; també han de 
fomentar un esprit crític i analític en vers el fenomen de la política. En aquest sentit, es 
comentaran a classe alguns articles (de premsa o no) amb la idea que els alumnes emprin 
termes exposats a classe. Es treballard la capacitat de sintesi i d'analisi crítica deis alumnes. 

Segon bloc: Aquest segon bloc té un sentit rnés historic (formes histbriques d'organització 
política, tanmateix evitarem excursus masca Ilargs en I'esmentat sentit. Insisterem, en canvi, 
en les modificacions/evolucions (internacionalització de la política, gestió ambiental per ens 
supraestatals) que s'han produit en la manera de "fer política" i de gestionar problemes. 
Respecte d'aixo darrer, es preveu fer un estudi de cas en I'ambit dels problemes ambientals. 

Tercer bloc: El tercer bloc aborda les cuestions rnés institucionals. Per tal d'entendre millor 
els regims democratics i les seves institucions s'exposara alguna tipologia. Només es tractaran 
les institucions mes basiques i en ei context de les democracies actuals. La dificuitat d'in-ipartir 
aquests temes rau en el fet que aquesta assignatura només els pot tractar molt somerament i, 
per contra, no 6s tan evident un visió divulgativa. 

Quart bhc: Donat el carhcter d'aquesta assignatura, en aquest bloc es tradaran algilns 
actors amb més profunditat que d'altres, per ser suceptibles d'intervenir en la regulació d'arees 
properes als interessos de I'alumne: grups d'interds i moviments socials (empresarials, 
ecoiogistes), experts (científics), departaments púbics, mitjans de wmunicació, ... Per tant, els 
aspectes relacionats amb I'acció col.lectiva tindran més pes que els que es relacionen amb 
d'altres formes de participació política (comportament electoral). 

Cinque bloc: El cinque bloc conforma la part mes aplicada del curs. Encara que comen$¡ 
amb una visió historica de I'Administració publica, aquesta només serveix per a entendre 
i'adual anatomia i els canvis recents que s'hi han produit (replantejament de I'Estat de: 
benestar, nous paradigmes en la relació Administraciólpersones). A partir del coneixement de 
I'Administració pública s'aborda I'anAlisi de les politiques públiques. Donat que els alumnes 
tindran I'oportunitat de seguir, rnés endavant, un curs sobre analisi de polítiques publiques i un 
altre sobre gestió, s'abordaran els aspectes més basics pero no per aixb menys rellevants. 



El caracter eminentment panoramic de I'assignatura fa que cap manual cobreixi de forma 
satisfactoria tot el temari. Els textos següents poden considerar-se basics per a I'assignatura i 
s'especificaran els capítols corresponents a cada tema al llarg del curs (hem intentat oferir 
textos altematius en diferents idiomes). També esmentarem bibliografia específica quan 
s'escaigui. 

-Aguila, R. Del (1 997) Manual de Ciencia Política, Trotta:Madrid. 

- AA.W. (1 392): Diez texfos básicos de ciencia Política. Ariel:Barcelona 

- Benedicto, J.; MorAn M.L. (1995): Sociedad y Política. Temes de Sociologia Política. 
Alianza Universidad: Madrid. 

- Caminal, M. (ed.) (1996):Manual de Ciencia Política. Tecnos: Madrid. 

- Caminal, M.; Matas, J. (eds.): El sistema polític de Catalunya. 
Tecnos-UB-UAB:Madrid-Barcelona 

- García Cotarelo, R.; Paniagua, J.L. (1987) Introducción a la Ciencia Política, UNED: 
Madrid. 

- Goma, R.; Subirats, J. (coords.) (1998): Políticas Públicas en Espafia. Ariel Ciencia 
Política: Barcelona. 

-Hague, R.; Harrop,M.; Breslin, Sh. (1992) Comparative Government and Politcs. An 
Introduction, Macmi Han: London. 

-Moiina, l. (1 998) Conceptos fundamentaies de Ciencia Política, A1ianza:Madrid. 

-Valles, Martí (2000) Curs de Ciencia Política. Ariel: Barcelona 

D) OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

Es tracta d'una assignatura introductoria (la. assignatura de la llicenciatura relacionada amb la 
ciencia política, de primer cicle), molt panoramica per I'abast dels continguts. En conseqüencia 
s'aborda amb un cert to divulgatiu, tot i que es dedica un primer bloc del temari a I'adquisició 
de conceptes i termes emprats en I'analisi politologica. Té un caracter molt més aplicat en el 
darrer bloc tematic. Tanmateix, cal que els alumnes es familiaritzin amb conceptes més amplis 
i abstractes, que cal contextualitzar minimament (que 6s la política, el poder, quines han estat 
les formes dorganització política), per tal d'entendre per a que serveix la poiítica. En aquest 
sentit s'intentará fomentar un esprit crític i analític. En wnseqüencia, amb la impartició 
d'aquesta asignatura voldriem acofiseguir un doble objectiu: per una banda, oferir uns 
wneixements específics que I'alumne adquireix com a part de la seva formació de futur 
i!icenciat o I!icenciada en Ciencies Ambientals; per altra banda, oferir un marc de reflexió que 
permeti el desenvolupament personal de I'alumne en tant que ciutada o ciutadana. 

El caracter semestral de I'assignatura limita les possibilitats d'una avaluació contínua de 
I'assignatura. L'avaluació del rendiment de cada estudiant es basara, fonamentalment, en la 
qualificació d'uria prova final obigatoria sobre el conjunt del programa. Tanmateix, es tindra en 
compte la participació de I'alumne en els debatslexposicions orals previstos (comentaris de 
text, de noticies i petits treballs exposats en grup a ciasse). 


