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L'assignatura d'lnstitucions Polítiques Contempor.fmies és una introducci6 a la política i al 
funcionament de les inslitucions polítiques. La política és importan! per al desenvolupament de 
qualsevol activilat i 1015 els ciutadans necessilem de la política per a resoldre problemes que 
eos afecten individualment o com a grupo Els actors polities, I'entorn en el que desenvolupen la 
seva activitat i les regles del joe polític no només determinen el contingut de les decisions 
col 'lectives 5i06 que també s6n moll importants en la mesura que determinen la natura i la 
qualitat del sistema de govern democratic i la participaci6 deis actors politics. L'objectiu 
d'aquest curs es presentar aquest conjunt d'elements a fi i efecte que els estudiants es dotin 
deis coneixements necessaris per continuar els seus estudis amb altres cursos més 
especialitzats i desenvolupar tasques professionals per a les quals és necessaria la comprensi6 
de I'entoro político-institucional. 

Estructura del programa 

El programa s'estructura en 5 blocs tematics que es desenvoluparan en sessions de 4, 5 6 6 
sessions teóriques d'una hora i mitja de durada. Algunes classes es dedicaran a la discussió de 
casos practics o simplement al debat en torn a idees politiques. 

Sistema d'ayaluacj6 

L'avaluació de I'assignatura es fara atenent als següents criteris: examen escrit que es 
realitzara al final del curs i I'avaluació conrnua basad en la partcipaci6 a classe i la realitzaci6 
de classes practiques. 
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1. BLOC 1: POLíTICA I SOCIETAT 

1. Concepte de política. Els conflicles socials i la seva regulaciO. Les divisOries social s 
políticament rellevanls . La política ¡les politiques: influéncies mútues. La retació públic
privat. El concepte de governance. 

2. El poder polític. Fon~a, autoritat j poder. Els components del poder polític: legitimitat i 
coacció. 

3. El sistema politic: concepte i elements. Tipus de sistemes polities. 

4. El concepte de democracia. Ideal demacratle i democrckies realmenl exislents. El concepte 
de "poliarquía", 

BLOC 2: LES FORMES D'ORGANITZACI6 POLíTICA 

5. El sorgin! de r Esta! com a forma dominan! d'organitzaci6 política. Factors i característiques. 

6. El control de ¡'Esta! pels ciutadans: el naixement de I'Esta! Iliberal. Principis i organització. 
Crisí de ¡'Estat liberat i alternatives: els feixismes i les revolucions socialistes. Emergéncia 
de I'Estat liberal democrático 

7. L'Estat del Benestar. Crisi de I'Estat del Benestar: replantejament i perspectives de futuf. 

8. El concepte de nació. L'aparició histórica del concepte actual de nació. Amenaces a I'Estat
nació. 

9. L'organització territorial de I'estat. Estat unitari, Estat federal i Estat autonómico 

10. Les tendéncies supranacionals. La Unió Europea i les tendencies al govern multinivel!. 

BLOC 3: INSTlTUCIONS DE GOVERN 

11. L'organització del poder estatal: la divisió de poders. 

12. Formes de govern: Parlamenlarisme y Presidencialisme. Control parlamentari del govern. 
Predomini progressiu de I'executiu sobre ellegisla!iu. 

13. El poder executiu: evoluci6 histórica ¡formes actuals. El govern: composici6 i funcions. El 
paper del presiden! del govern. El cap d'Eslat Monarquíes i Repúbliques. Funcions del cap 
d'Estat. 

14. El poder legislatiu: elaboració de les lIeis i representació ciutadana. Funcions del parlament. 
Organització del parlament. Estructura del parlament monocameralisme i bicameralisme. 

15. El poder judicial. Organització i funcions de la justrcia. Relacions amb els altfes poders. 

16. L'administraci6 pública com a instrumen! de l'acci6 estalal. 

BLOC 4: EL PROCES POLíTIC 

17. Les actituds polftiques: adquisició i Iransformacions. La cullt\¡r'8aj/J.III:tj. 
tipolog ies. 
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18. Els sistemes electorals i la representació. Fórmules electorals. Sistemes proporcionals i 
sistemes majoritaris. Efectes polítics deis sistemes electorals. 

19. la participació individual: el comportament electoral com a forma convencional d'acció 
política. Referenda i iniciatives. 

20. la participacó coleciva. Partits: oigen, evolució, funcions models. Grups d'interés 
moviments socials . 

21 . les élites polítiques. 

22. Opinió pública y comunicació política. Els mitjans de comunicaci6 . 

BLOC 5: ELS RESULTATS DEL PROCÉS POLiTIC 

23. Les polltiques públiques. Concepte, elements i tipologies . El cicle de les polítiques 
públiques. Els actors i les xarxes. 
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