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Prerequisits

És recomanble que els i les estudiants hagin assimilat els coneixements de l'assignatura Comportament
Polític i Política Espanyola

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és dotar als estudiants de les eines per analitzar els elements principals que
configuren la política a Catalunya, posant l'èmfasi en les transformacions que aquesta ha sofert en els darrers
anys, tant pel que fa a l'evolució dels perfils de la societat, la cultura política i el comportament electoral.

Competències

Ciència política i gestió pública
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que es comprèn l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i
internacional, tant en l'esfera analítica com en l'elaboració de propostes d'intervenció o de polítiques
públiques
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Relacionar els diferents components que conformen l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
i l'entorn en què interactuen
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.

Resultats d'aprenentatge

Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que es comprèn l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i
internacional, tant en l'esfera analítica com en l'elaboració de propostes d'intervenció o de polítiques
públiques
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
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Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Relacionar els diferents components que conformen l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
i l'entorn en què interactuen
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.

Continguts

1. La política catalana "clàssica": 1980-2003

2. Elements del model 1: el cos social

3. Elements del model 2: la cultura política

4. Elements del model 3: comportament electoral i competència política

5. Transformació del model: les eleccions de 1999-2000 i 2003-04

6. Un cos social en canvi constant: alfabetització, normalització i origen

7. Cultura política: la fi de la Transició?

8. Canvis en el comportament electoral

9. Un nou model polític català?

Metodologia

L'avaluació de l'assignatura es farà en base a la participació obligàtoria dels estudiants en els tres tipus
d'activitats:

1. Redacció d'un comentari de text sobre les lectures (tres en total) (25%)

2. Participació en el seminari sobre les lectures a l'aula (15%)

3. Redacció d'un treball final sobre un aspected rellevant del temari (60%)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8

Debat a l'aula sobre la lectura d'un element concret del temari 10 0,4

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6

Tipus: Autònomes
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Redacció del treball final 50 2

Redacció d'un comentari sobre les lectures 15 0,6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través d'un treball final que haurà de realitzar-se al llarg del curs.
Aquest treball consistirà en el desenvolupament d'una pregunta d'investigació sobre un tema relacionat amb
l'assignatura. La tria del tema és lliure, però el disseny del treball s'ha de consultar amb el professor.

A més d'aquesta prova final, l'alumne haurà d'assistir i participar als diferents seminaris sobre parts del temari
que es realitzin durant el semetre. Per a aquests seminaris, l'alumne haurà de presentar un text escrit en base
a unes lectures. Tant el comentari escrit com la participació activa a la sessió de discussió serviran per
complementar l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació en seminaris 15% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 8

Redacció comentari de text 25% 5 0,2 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Treball final 60% 8 0,32 1, 4, 5, 7, 9, 10
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