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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
 
LLICENCIATURA EN PERIODISME                        
 
INSTITUCIONS POLÍTIQUES CONTEMPORÀNIES 
 
Programa de l’assignatura   (Curs 2009-10)                          
                         
Prof. Josep M. Vallès          
______________________________________________________________________ 
 
Objectiu del curs.- 
 
L’objectiu del curs és l’adquisició dels conceptes fonamentals de la ciencia política i, especialment, dels 
que corresponen a la descripció i anàlisi de les institucions i del seu funcionament. L’estudiant ha 
d’adquirir la capacitat de relacionar aquells conceptes i d’exposar de forma clara i argumentada els 
seus punts de vista sobre els fenòmens polítics de la societat contemporània.  
 
I. POLITICA I SOCIETAT.- 
 
1. Un concepte de la política. Els conflictes socials i la seva regulació. 
2. La política com a estructura i com a procés. El sistema polític. 
3. El poder polític. Poder, força i autoritat. Els components del poder polític: coacció i legitimitat. 
4. Les formes de legitimació. El predomini de la legitimació democràtica. 
 
II.  LES FORMES DE L'ORGANITZACIO POLITICA.- 
 
5. L'organització política de les societats i la seva evolució històrica. 
6. L’Estat com a forma moderna d'organització política. L'Estat liberal de dret i la seva crisi. L'Estat 

democràtic i social o Estat del Benestar.  
7. La base humana de l’Estat. Estat i nació: les seves relacions.  La delimitació territorial de l'Estat.  
8. La concentració del poder polític estatal: la sobirania. La distribució territorial del poder polític: 

federalismes i descentralitzacions. 
9. Democràcies i dictadures en el món contemporani. Característiques.  
10. La forma política estatal en l’actualitat: ¿esgotament i superació de l’Estat? 
 
III. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES ESTATALS.- 
 
11. La institucionalització del poder estatal. Les constitucions com a regles bàsiques de la práctica 

política. Les relacions entre institucions de l’Estat i la tipologia de règims democràtics.  
12. L’Executiu: evolució i formes actuals. El Govern: composició i funcions. L’hegemonia política del 

Govern. El Cap de l’Estat: monarquia i república.  
13. Les Administracions públiques. Els principals models d'estructuració de les administracions. Els 

principis bàsics. Les burocràcies. Política i administració. 
14.  Els Parlaments: evolució. La representació. L'elecció dels parlamentaris: sistemes i processos 

electorals. Els efectes dels diferents sistemes electorals. L’acció legislativa. Les relacions amb 
l’Executiu. Altres funcions parlamentàries. La crisi dels Parlaments. 
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15.  Les jurisdiccions: evolució. Models organitzatius. Les seves relacions  amb les demés institucions 

estatals. La “politització de la justícia”.  
16.  L’Estat contemporani: entre la globalització i la i la descentralització. L’Estat davant d’altres actors 

polítics no estatals.  
 
IV.- EL PROCÉS POLÍTIC.-   
 
17. L’actor polític individual. Socialització i cultura política. Les formes de participació política. El 

comportament electoral.  
18. Els actors col.lectius. Els partits. Tipus i sistemes de partits.  
19. Els grups de pressió. Tipus de grups i formes d’actuació.  
20. Els moviments socials. Tipus i formes d’actuació.  
21. Els mitjans de comunicació com actors polítics. Evolució i situació actual. 
22. Les polítiques públiques com a resultat del procés polític. Concepte, elements i tipologies. Les fases 

d'una política pública.  
 
 
BIBLIOGRAFIA.-  
 
1) Com a obres de conjunt per al seguiment de l’assignatura, poden ser útils 
 
- AGUILA, R. del (comp.).- Tratado de Ciencia Política, Madrid, Trotta.  
- CAMINAL, M. (ed.).-  Manual de Ciencia Política, Madrid, Tecnos. 
- COLOMER, J.M.- Ciencia de la política, Barcelona, Ariel.  
- RODRIGUEZ AGUILERA, C.- VILANOVA, P.- Temas de Ciencia Política, Barcelona , Ed. PPU.  
- VALLÈS, J.M.- Ciencia Política. Una introducción. Ariel, Barcelona.  

 
2) També són útils com a textos d’acompanyament o de consulta  
 
- BOGDANOR, V. (ed.).- Enciclopedia de las Instituciones Políticas, Madrid, Alianza. 
- BOBBIO, N.- Estado, gobierno, sociedad. Barcelona,  Plaza-Janés.  
- NOHLEN, D. (ed.).- Diccionario de Ciencia Política. Mèxico, Ed. Porrúa. 
- PASQUINO, G. et al.- Manual de Ciencia Política, Madrid, Alianza. 
-  SAVATER, F.- Política para Amador, Barcelona, Ariel. 
- WEBER, M.-  El político y el científico (diverses edicions). 
 
 
AVALUACIÓ.- 
 
L’avaluació final es basarà en la qualificació de l’examen final sobre el conjunt dels temes del 
programa. El professor podrà proposar proves parcials voluntàries com a comprovació del seguiment 
del curs.  
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