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Prerequisits

L'estudiant ha d'haver adquirit de forma prèvia al desenvolupament d'aquet curs les nocions bàsiques sobre
ciència política. Ha de poder llegir i entendre l'anglès i treballar amb facilitat amb fulls de càlcul. No és
estrictament necessari haver treballat abans amb SPSS però sí convenient tenir alguna noció prèvia.

Objectius

El curs té tres objectius fonamentals:

- Que els estudiants coneguin els elements bàsics que defineixen i caracteritzen la cultura política i el
comportament polític i electoral en sistemes polítics democràtics.
- Que els estudiants puguin fer servir les teories i variables que expliquen com actuen els ciutadans en el
terreny polític, de manera que puguin entendre qui vota a quin partit o qui s'absté, i perqué.
- Que els estudiants coneguin i puguin fer servir les principals dades i metodologies disponibles per a l'anàlisi
del comportament polític.

La assignatura es centra en les democràcies occidentals, prenent una perspectiva comparada. Utilitzarem
exemples provinents dels casos espanyol i català, però aquests no constituiran el nucli fonamental del curs.

Competències

Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col'lectius (partits, grups de pressió,
moviments socials, etc.)
Analitzar els processos electorals, incloent-hi campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris
polítics i anàlisi i interpretació dels resultats electorals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació
i expressió de les preferències polítiques
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu
comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
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Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Identificar i diferenciar el funcionament dels sistemes electorals
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col'lectius (partits, grups de pressió,
moviments socials, etc.)
Analitzar el processos electorals, incloent campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris
polítics i l'anàlisi i interpretació dels resultats electorals
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar un bon nivell d'expressió oral en diferents registres.
Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació
i expressió de les preferències polítiques
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu
comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Identificar i diferenciar el funcionament dels sistemes electorals
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

Tema 1: Introducció

Comportament politic i democràcia

L'anàlisi del comportament polític: el conductisme i la teoria de la elecció racional

La participació política

Enquestes

De la observació a la experimentació

Tema 2: Actituds i cultura política

Actituds polítiques i valors

Socialitzación política
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Democracia, desenvolupament i cultura política

Tema 3: Les eleccions

Funcions e importància de les eleccions

es campanyes electorals: evolució històrica i efectes.

Els sistemes electorals: components, classificació i efectes.

Tema 4: L'explicació del vot

El model sociològic

El model psico-social

El model racional

Metodologia

Les classes magistrals consisteixen en presentacions dels professors i/o dels estudiants.

Es faran 8 sessions de classes pràctiques i seminaris en grups reduits. Les sessions pràtiques tindran lloc a
l'aula d'informàtica i consistiran en anàlisis de dades. Els seminaris consistiràn en la discussió colectiva de
lectures. Es imprecindible la lectura previa dels textes recomanats per aquestes sesions, que constituiran
materia d'avaluació a l'examen final.

Els alumnes faran dos lliuraments de dues pràctiques a escollir per ells, en grups de dues persones. Aquestes
pràctiques recollirant els temes tractats, les habilitats apreses i els resultats produïts a les pràctiques
realitzades a l'aula, comentant-los d'acord amb la teoria presentada a les classes magistrals i discutida als
seminaris.

Les lectures obligatories, les dates de pràctiques i seminaris, i les dates de lliurament de les dues pràctiques
seran publicades a l'inici del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de pràctiques i seminaris 16 0,64 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Classes magistrals i presentacions 36 1,44 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 17

Tipus: Supervisades

Avaluació 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15

Tutories 15 0,6 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17

Tipus: Autònomes

Estudi de la teoria presentada a classe 30 1,2 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17

Lectures obligatòries i relacionades amb les pràctiques 30 1,2 8, 9, 10, 11, 13, 15

Redacció dels exercicis pràctics 15 0,6 7, 13, 14, 15, 16, 17
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Avaluació

L'avaluació prendrà en consideració:

Examen teòric. L'examen final avaluarà els coneixements objectius de l'estudiant sobre els temes
tractats a classes i seminaris. Aquesta part aportarà el 60% de la nota final.
Pràctiques. Durant el curs es realitzaran 8 sessions de classes pràctiques en grups reduits. Dues
d'aquestes pràctiques es lliuraran i avaluaran, i suposaran un 40% de la nota final. Les práctiques
inclouran anàlisi de dades i evidencia que s'han assimilat els coneixements adquirits a les lectures
indicades. Els resultats d'algunes practiques podran ser presentades a classe. L'avaluació de la
participació en classe de l'estudiant serà integrada en la calificació final d'aquestes pràctiques. Les
lectures obligatories, les dates de pràctiques i seminaris, i les dates de lliurament de les dues
pràctiques seran publicades a l'inici del curs.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen final 60% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Pràctica 1: anàlisi de dades amb aprofitament de

lectures

20% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

16, 17

Pràctica 2: anàlisi de dades amb aprofitament de

lectures

20% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17
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La bibliografia obligatoria per a seminaris i prácticas s'entregara a l'inici del curs.
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