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OBJECTIUS 
 
El curs pretén mostrar dos aspectes fonamentals:  
 
• Els elements bàsics que caracteritzen la cultura política i el comportament polític i electoral. 

Atès que hi han altres assignatures a la llicenciatura que aborden els altres temes principals 
relacionats amb la participació política, ens centrarem en l'estudi de la participació electoral i 
de l’ orientació del vot; així com en el paper central de les eleccions i dels sistemes electorals 
en els sistemes polítics democràtics. 

 
• Les teories i variables que expliquen com actuen els ciutadans en el terreny polític,  de 

manera que l'alumne estigui en condicions --a final de curs-- d'explicar convincentment qui 
vota quin partit o qui s’absté, i perquè.  

 
Ens centrarem en les democràcies occidentals, prenent una perspectiva comparada, de manera 
que utilitzarem exemples provinents dels casos espanyol i català, però aquests no constituiran el 
nucli fonamental del curs. 
 
 
TEMARI 
 
Tema 1: Introducció 
1.1. Què és el comportament polític. Escoles i corrents. Conductisme i elecció racional. 
1.2. L’anàlisi del comportament polític: el conductisme 
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1.3. La participació política: aproximacions, tipologies de participació i tipus de ciutadans en 
funció de la seva participació   
 
Tema 2: Cultura política i actituds.  
2.1. Què és la cultura política? Utilitat. Canvi i continuïtat. 
2.2. Què són les actituds polítiques?  Tipus d’actituds i dimensions. 
2.3. La socialització política i la revisió racional. 
2.4.  “Nous” fenòmens actitudinals: civisme, masclisme, xenofòbia. 
 
Tema 3: Comportament Electoral 
3.1. Les eleccions.  
3.2. Models explicatius del vot.  

• Condicionants sociològics del vot: clivelles, característiques socio-demogràfiques, 
xarxes 

• El rol de les actituds: identificació amb un partit i autoubicació ideològica 
• El rol del context: factors institucionals i polítics 

3.3. El canvi electoral: desalineament i re-alineament. 
3.4. L’abstenció electoral.  
 
 
AVALUACIÓ 
L'avaluació prendrà en consideració: 
1. Examen teòric. L'examen final pretendrà avaluar únicament els coneixements objectius de 

l'estudiant. Aquesta part aportarà el 60% de la nota final. La primera convocatòria es 
realitzarà en febrer i la convocatòria extraordinària al juliol. 

2. Pràctiques. Durant el curs es realitzaran classes pràctiques en grups de 2 persones a l’aula 
d’ordinadors. Els exercicis es corregiran a la següent classe. La nota obtinguda suposa un 
30% de la nota final. En cas que l’alumne s’hagi de presentar a la convocatòria 
extraordinària, es guardarà a efectes de còmput de la nota final la nota de pràctiques 
obtinguda durant el curs.  

3. Participació i assistència a classe: 10%. En cas que l’alumne s’hagi de presentar a la 
convocatòria extraordinària, es guardarà a efectes de còmput de la nota final la puntuació de 
participació i assistència obtinguda durant el curs.  

 
BIBLIOGRAFIA 
 
A continuació es recomanen una sèrie de lectures útils per al desenvolupament del curs. Al llarg 
del mateix es recomanaran d’altres, més específiques, que els alumnes hauran de portar llegides 
a classe quan se’ls indiqui. 
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