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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
L’assignatura d’Institucions Polítiques Contemporànies és una introducció a la 
política i al funcionament de les institucions polítiques. La política és important 
per al desenvolupament de qualsevol activitat i tots els ciutadans necessitem 
de la política per a resoldre problemes que ens afecten individualment o com a 
grup. Els actors polítics, l’entorn en el que desenvolupen la seva activitat i les 
regles del joc polític no només determinen el contingut de les decisions 
col·lectives sinó que també són molt importants en la mesura que determinen la 
natura i la qualitat del sistema de govern democràtic i la participació dels actors 
polítics. L’objectiu d’aquest curs es presentar aquest conjunt d’elements a fi i 
efecte que els estudiants es dotin dels coneixements necessaris per continuar 
els seus estudis amb altres cursos més especialitzats i desenvolupar tasques 
professionals per a les quals és necessària la comprensió de l’entorn político-
institucional. 
 
 
TEMARI: 
 
BLOC 1: POLÍTICA I INSTITUCIONS 
 
1. Concepte de política. Els conflictes socials i la seva regulació. Les divisòries 

socials políticament rellevants.  
 
2. El poder polític. Força, autoritat i poder. Els components del poder polític: 

legitimitat i coacció. 
 
3. El sistema polític: concepte i elements.  
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BLOC 2: LES FORMES D’ORGANITZACIÓ POLÍTICA 
 
4. L'organització política. Les formes pre-estatals d'organització política. 
 
5. El sorgint de l’Estat com a forma dominant d’organització política. Factors i 

característiques. 
 
6. El control de l’Estat pels ciutadans: el naixement de l’Estat lliberal. Principis i 

organització. Crisi de l’Estat liberal i alternatives: els feixismes i les 
revolucions socialistes.  

 
7. Emergència de l’Estat liberal democràtic. 
 
8. L’Estat del Benestar. Crisi de l’Estat del Benestar: replantejament i 

perspectives de futur. 
 
9. El concepte de nació. L’aparició històrica del concepte actual de nació. 

Amenaces a l’Estat-nació. 
 
10. L’organització territorial de l’estat. Estat unitari, Estat federal i Estat 

autonòmic. 
 
 
BLOC 3: INSTITUCIONS DE GOVERN 
 
 
11. L’organització del poder estatal: la divisió de poders.  
 
12. Formes de govern: Parlamentarisme i Presidencialisme. Control 

parlamentari del govern. Predomini progressiu de l’executiu sobre el 
legislatiu. 

 
13. El poder executiu: evolució històrica i formes actuals. El govern: composició 

i funcions. El paper del president del govern. El cap d’Estat: Monarquies i 
Repúbliques. Funcions del cap d’Estat. 

 
14. L’administració pública com a instrument de l’acció estatal. 
 
15. El poder legislatiu: elaboració de les lleis i representació ciutadana. 

Funcions del parlament. Organització del parlament. Estructura del 
parlament: monocameralisme i bicameralisme.  

 
16. El poder judicial. Organització i funcions de la justícia. Relacions amb els 

altres poders. 
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BLOC 4: NOVES FORMES D’ORGANITZACIÓ POLÍTICA: LA UNIÓ 
EUROPEA 
 
 
17. Historia de l’integració europea: de la CECA fins a la Constitució. 
 
18. Les teories que ajuden comprendre el procés d’integració: el 

neofunctionalisme i el liberalisme intergovernamental. 
 
19. Les principals institucions de la UE: la Comissió, el Parlament, el Consell de 

Ministres, el Consell Europeu, el Tribunal de Justícia. Altres institucions.   
 
20. Els processos de la presa de decisió. 
 
21.  Les principals polítiques de la UE. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
 
Les sessions seran majoritàriament teòriques, o sigui classes magistrals 
sempre amb un espai de temps per a que els alumnes puguin participar 
 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
L’avaluació de l’assignatura es farà atenent als següents criteris: examen escrit 
que es realitzarà al final del curs (100% de la nota final).  
 
 
 
 
 
 
Data      Signatura del Cap del Departament 
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