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PROGRAMA 

 
 
1. ELS PARTITS POLÍTICS: CONCEPTE I FUNCIONS 
 

1.1. El concepte de partit polític.  
1.2. Les funcions dels partits polítics. 
1.3. La ciència política i els partits polítics.  

 
2. ELS SISTEMES DE PARTITS  
 

2.1. El concepte de sistema de partits. 
2.2. Propostes de classificació dels sistemes de partits. 
2.3. Les clivelles polítiques i els sistemes de partits. 
2.4. Les institucions i els sistemes de partits. 
2.5. La competència electoral, la volatilitat i el desalíniament electoral. 
2.6. Estabilitat i canvi en el sistema de partits. 
2.7. Les famílies ideològiques. 
2.8. El sorgiment de nous partits. 

 
3. ELS PARTITS COM A ORGANITZACIONS 
 

3.1. Els models de partit i la seva evolució. 
3.2. La base humana dels partits: dirigents, militants i electors. 
3.3. Les relacions de poder i la presa de decisions en el si dels partits polítics. 
3.4. El finançament dels partits.  
3.5. El declivi dels partits? 
3.6. Els partits importen? 

 
 
METODOLOGIA  
 
 L’assignatura de Partits s’estructura sobre dos tipus de sessions. D’una banda 
sessions teòriques i per l’altra hi ha quatre sessions pràctiques en les que l’estudiant haurà de 
treballar els conceptes bàsics de l’assignatura. La participació de l’estudiant és, per tant, 
fonamental per a l’òptim aprofitament de l’assignatura i pel bon funcionament del curs. En 
aquestes sessions pràctiques l’estudiant haurà de demostrar el coneixement de les lectures que 
s’assignaran a cadascuna de les pràctiques i haurà treballar amb material que prèviament haurà 
d’haver localitzat. 
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El calendari de les pràctiques i la divisió en grups serà establert a l’inici del curs. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
 
La nota final del curs es composa dels següents elements: 
 

- Cada pràctica val el 10% de la nota. 
- L’examen final val el 60% de la nota. 

 
L’examen final consisteix en una prova individual i per escrit sobre el conjunt del temari. Els 
materials per a preparar-la són els apunts de classe, la bibliografia obligatòria, bàsica i 
complementària, i els materials de les pràctiques. 
 
Per aprovar l’assignatura és condició necessària però no suficient haver aprovat l’examen final. 
 
Si hom fa dues pràctiques queda eximit de la qualificació de “NO PRESENTAT”. 
 
A la segona convocatòria només es pot recuperar l’examen final, sigui per aprovar-la, sigui per 
millorar la nota. 
 
Les notes de les pràctiques es guarden per a la segona convocatòria, però no es poden 
recuperar. 
 
 
LECTURES OBLIGATÒRIES 
 
TOTS ELS ESTUDIANTS HAN DE LLEGIR LES OBRES SEGÜENTS: 
  
DUVERGER, M. 1981. Los partidos políticos, Mexico,  FCE. 
 
SARTORI, G. 1980. Partidos y sistema de partidos, Madrid, Alianza Editorial. Capítols 1, 2, 5 i 6. 
 
 
LECTURES BÀSIQUES 
  
 
BEYME, K von. 1986. Partidos políticos en las democracias occidentales, Madrid,  CIS. 
 
MAIR, P. (ed.). 1989. The West European Party System, Oxford: Oxford University Press.  
 
MELLA MÁRQUEZ, M. (ed). 1997. Curso de partidos políticos, Madrid: Akal. 
 
MONTERO, J. R.; GUNTHER, R.; LINZ, J. J. (eds.). 2007. Partidos políticos. Viejos conceptos y 
nuevos retos, Madrid, Trotta. 
 
PANEBIANCO, A. 1990. Modelos de partido, Madrid, Alianza Editorial. 
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WARE, A. 1996. Political parties and Party Systems, Oxfor: Oxford University Press. (també en 
espanyol: Partidos políticos y sistemas de partidos. Madrid: Istmo, 2004. 
 
 
 
 
A banda d’aquestes obres serà lliurada bibliografia específica per a cadascun dels blocs i que 
serà útil per a les pràctiques. 
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