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FACULTAT DE DRET 
 

ASSIGNATURA: 20046 INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA (4,5 crèdits) 
LLICENCIATURA: DRET   GRUPO: 12, DILLUNS I DIMARTS DE 13.00 A 14.30 H. 
CURS ACADÈMIC: 2005/2006     PROFESSORA: EVA ANDUIZA  
(VALIDAT PEL CURS 2007/08) 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
OBJECTIUS 
 
La asignatura preten plantejar els principals debats i preguntes existents dins del ámbit de la ciència 
política. Els objectius del curs són que l’alumnat conegui els conceptes fonamentals de la disciplina; 
que adquireixi capacitats analítiques aplicables a la política i que sigui capaç d’expressar i defensar 
documentadament els seus punts de vista sobre les diverses qüestions polítiques fonamentals.  

 
 
 

PROGRAMA 
 
1 QUÉ ES LA POLÍTICA? 

Què és la política? És necessària la política? Per què s’obeeix a les institucions? Qui mana, per 
què, per a qui? 

 
2 LA DEMOCRÀCIA. 

 Per què les democràcies funcionen de maneres tant diferents? Democràcia ha significat sempre el 
mateix? Democràcia significa el mateix arreu?  

 
3 LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES ESTATALS 

 Per què existeixen sistemes presidencials i parlamentaris? Els sistemes electorals són neutres? És 
indiferent triar-ne un o altre?  Per què són tan estables els sistemes electorals?  

 
4 IDEOLOGÍA, CULTURA POLÍTICA, VALORES 

 D’on provenen les nostres preferències ideològiques? El tipus de cultura política és causa o conse-
qüència del tipus de sistema polític? Com es forma el capital social ? Per què són importants els va-
lors i les ideologies en la política?   

 
5 ACTORS I COMPORTAMENT POLÍTICS 

Per què votem? Per què hi ha persones que participen a la política i d’altres que no? Per què sor-
geixen i es mantenen els partits? Hi ha alguna relació entre sistemes electorals i sistemes de par-
tits? Per què sorgeixen els moviments socials?  
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Les referències bibliogràfiques d’ampliació seran proporcionades a classe.    
 
 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació inclourà els següents elements:  
1) Prova escrita:  70% 
2) Participació en clase i lliurament de treballs: 30% 
 
L’organització i els requisits dels treballs s’explicará al inici del curs. 
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