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Prerequisits
Els estudiants han de tenir una formació prèvia corresponent a una llicenciatura en ciències polítiques o altres
assignatures molt relacionades.
Per als estudiants nous de Ciències Polítiques, els textos següents proporcionen bons antecedents a alguns
dels temes que es tractaran en aquest mòdul:

Macpherson, C.W. (various editions) The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford. OUP
Held, D. (various editions) Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.
Crick, B. (various editions) In Defence of Politics.

Objectius
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En molts sentits, la ciència política pot remuntar els seus orígens als intents de pensadors com Plató i Aristòtil
d'acord amb els conceptes de democràcia i ciutadania a mesura que van sorgir a la poleis de l'antic grec,
particularment a Atenes.
Mentre que la democràcia liberal moderna funciona de manera bastant diferent del seu antic predecessor, les
preocupacions normatives, teòriques i empíriques dels Ancians han continuat informant els debats moderns
sobre la democràcia i la ciutadania, preocupats ja que són qüestions com ara el canvi de règim, la participació
política, drets ciutadans i acords institucionals. A més, altres qüestions, com ara les creixents demandes
democràtiques dels ciutadans, s'han convertit en un element fonamental per als debats entorn del
funcionament dels sistemes democràtics liberals.
El propòsit d'aquest mòdul és, doncs, presentar alguns dels principals debats i enfocaments per entendre la
democràcia i la ciutadania liberals, ja que s'han desenvolupat al llarg del temps a Occident i, per això, el mòdul
es divideix en sis parts. La primera analitza les condicions socials, econòmiques i institucionals històriques que
han permès que la democràcia liberal es desenvolupi i prosperi en alguns llocs i no en altres. La segona part
tracta de la qualitat de la democràcia a nivell agregat. A la tercera, quarta, cinquena i sisena parts, explorem
alguns dels reptes que enfronten els sistemes polítics democràtics contemporanis, com la corrupció, el
rendiment econòmic, la migració externa, l'augment del populisme, l'increment del descontentament
democràtic i els efectes dels mitjans digitals sobre la participació ciutadana. .
Al final del mòdul, s'espera que els estudiants demostrin una comprensió completa d'un ampli ventall
d'enfocaments teòrics, metodològics i empírics per a l'estudi de temes relacionats amb els conceptes de
democràcia i ciutadania.

Competències
Ciència Política / Political Science
Analitzar el comportament i les actituds polítiques dels ciutadans i els processos de comunicació
política en els quals estan immersos.
Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la
realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
Conèixer el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la seva relació
amb els processos de governança.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la
terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa,
amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science
Analitzar el comportament i les actituds polítiques dels ciutadans i els processos de comunicació
política en els quals estan immersos.
Analitzar el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la relació amb
els processos de governança.
Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
Aplicar els coneixements i les tècniques per a lanàlisi de situacions de la realitat política per tal de
generar propostes i orientacions útils per a la presa de decisions.
Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.

Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la
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Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la
terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa,
amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Analitzar com les democràcies avançades canvien al llarg del temps.
Analitzar el nivell de qualitat democràtica d'un sistema polític.
Analitzar la manera com les democràcies avançades canvien al llarg del temps.
Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
Conèixer els diferents models de democràcia existents, les seves característiques institucionals i les
seves implicacions.
Conèixer les tensions entre participació i representació, els debats al voltant de la desafecció política i
en la crisi de representació.
Conèixer les tensions entre participació i representació, els debats entorn de la desafecció política i la
crisi de representació.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Descriure les característiques de la cultura política i identificar-ne les explicacions i les conseqüències.
Descriure les característiques de la cultura política, identificar-ne les explicacions i conseqüències.
Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la
terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
Entendre les diferents concepcions del concepte de ciutadania i les implicacions que tenen.
Entendre les diferents concepcions del concepte de ciutadania i les seves implicacions.
Identificar com els fenòmens actuals com la globalització, la diversitat cultural o el desenvolupament de
les noves tecnologies afecten els sistemes democràtics.
Identificar els debats sobre opinió pública, comunicació política i democràcia.
Identificar els diferents factors i variables que poden incidir en l'aparició, lestabilitat i la crisi d'un
sistema democràtic.
Identificar els modes de participació política, els seus factors explicatius i les seves conseqüències per
a la democràcia
Identificar la importància dels contextos polítics, econòmics i institucionals específics per a l'estabilitat
democràtica.
Identificar la manera en què fenòmens actuals com la globalització, la diversitat cultural o el
desenvolupament de les noves tecnologies afecten els sistemes democràtics.
Identificar les diferents dimensions del concepte de democràcia, les seves contradiccions i els debats
normatius que l'acompanyen.
Identificar les diferents implicacions pràctiques de les diferents teories sobre la democràcia.
Identificar les diferents implicacions pràctiques de les diverses teories sobre la democràcia.
Identificar les maneres de participació política, els seus factors explicatius i les seves conseqüències
per a la democràcia.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts
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Introducció. Democràcia i ciutadania: preguntes noves i velles (E. Hernández)
L'objectiu d'aquesta classe introductòria és donar una visió general de l'estudi de la democràcia i la ciutadania
per tal de proporcionar un context als temes que estudiarem en aquest mòdul. La sessió presenta llavors les
diferents parts del mòdul, abans de parlar dels aspectes formals implicats.
Part 1. L'emergència de la democràcia liberal a Occident: contextos socials, econòmics i institucionals (J.
Etherington) (6 sessions).
Democràcia i ciutadania: consideracions conceptuals i històriques.
Capitalisme: definició, orígens i desenvolupament.
Els orígens socials de la democràcia liberal: Barrington Moore i Els orígens socials de la dictadura i la
democràcia.
Consideracions sobre l'origen social de la dictadura i la democràcia.
El capitalisme i la pujada de la democràcia liberal.
Desenvolupament capitalista i democràcia
Part 2. Qualitat de la democràcia (L. Bernardi) (3 sessions).
Democràcia: conceptes i mesures
Qualitat democràtica: el procés processal
Qualitat democràtica: continguts i resultats
Part 3. La democràcia funciona realment? La perspectiva dels ciutadans (E. Hernández) (6 sessions)
Estudiar les actituds dels ciutadans cap a la democràcia: el concepte de suport polític.
Suport a la democràcia i creixent descontentament: la democràcia segueix sent l'únic joc a la ciutat?
Un paradigma canviant: de la fidelitat als ciutadans crítics / assertius.
Impacte a llarg termini de les institucions: llegats històrics.
Impacte a curt termini del rendiment institucional: corrupció, economia i guanyadors i perdedors.
Descontent democràtic i l'augment de partits populistes i desafiants: causa o símptoma?
Part 4. Democràcia, ciutadania i migració internacional (E. Østergaard) (3 sessions)
Migració i ciutadania, incorporació política dels immigrants.
Camps polítics transnacionals - Doble ciutadania i drets de vot externs, mobilització de diaspores per
partits transnacionals.
Democratització i vincles transnacionals: com les relacions transnacionals influeixen en els processos
de democratització.
Part 5. Democràcia i participació política (Carol Galais) (4 sessions)
Tipus (modes) de participació política
Votar o no votar. Teories sobre la participació política
Protesta
Actituds i participació política. Interès, eficàcia, confiança (suport) i deure
Part 6. Ciutadania i mitjans digitals (Camilo Cristancho) (2 sessions)
Compromís polític i internet
Mitjans de comunicació social i política contenciosa

Metodologia
Aquest curs destaca la participació activa dels estudiants a classe, les tutories, l'avaluació contínua mitjançant
l'elaboració i l'avaluació de tasques relacionades amb les diferents dimensions del mòdul.

4

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

63

2,52

2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26

50

2

8, 24, 26

Preparació de lectures assignades

100

4

8, 26

Preparació de les tasques del curs

34,5

1,38

11, 24, 25, 26

Tipus: Dirigides
Classes magistrals i seminaris
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

Avaluació
En aquest mòdul, l'èmfasi principal és en l'avaluació contínua per tal d'assegurar que les diferents dimensions
i conceptes relacionats amb les sessions siguin assumits pels estudiants a mesura que avançem a través del
mòdul. Es complementa amb un últim assaig. L'avaluació es basa en els criteris següents:
Capacitat de sintetitzar la literatura rellevant
Capacitat per avaluar críticament la literatura rellevant
Coherència de l'argument
Originalitat
Aspectes formals, amb especial referència a la cita correcta i a l'estil acadèmic
Com es detalla a la Guia dels estudiants, ens comprometem a evitar el plagi i, per tant, es fa tot el possible per
detectar i castigar aquests casos. El programari anti-plagi s'utilitzarà per comprovar cada enviament.
L'avaluació es divideix en els següents elements:
a) Assaigs curts (50%): durant el període els estudiants escriuran 4 assajos curts (màxim 1200 paraules cada
un). Els estudiants han d'escriure un breu assaig per a la part 1 i un breu assaig per a la part 3. Per als dos
treballs restants, els estudiants poden escollir quina part volen escriure els dos assaigs curts restants (Part 2,
part 4 o part 5). Tingueu en compte que no és possible escriure un assaig curt per a la part 6. Les preguntes
dels assaigs curts es publicaran al Campus Virtual abans de finalitzar cada part del mòdul. Les dates de
lliurament dels assajos són les següents:
b) Assaig final (50%): Al final del curs, els instructors publicaran un conjunt de preguntes de recerca
relacionades amb cada part del mòdul. Els estudiants hauran de respondre a una d'aquestes preguntes en un
assaig de no més de 2.500 paraules.
Comentaris: els comentaris sobre el treball estaran disponibles tres setmanes com a màxim després de la
presentació. No dubteu a posar-vos en contacte amb els professors per obtenir aquesta informació.
Presentació: envieu els vostres assaigs curts i l'últim treball a través de la secció de tasques de Campus
Virtual, on tots els enviaments classificats seran analitzats pel programari anti-plagi.
Qualificació: totes les sol·licituds seran qualificades amb un grau numèric que oscil·la entre 0 i 10, sent 10 el
millor grau.
Política de lliurament tardana: s'aplicarà una penalització de grau de -1 punt per cada dia que un estudiant
hagi retardat amb una presentació qualificada.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assaig final

50%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26

Assaigs
curts

50%

0,5

0,02

2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
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