
 

 

CIÈNCIA POLÍTICA. SEGON TRIMESTRE. CONTINGUTS 

Professora: Berta Barbet 

 

Mòdul 7: democràcia 

Película: La ola 

- Preguntes 

o Què és i com es defineix la democràcia? 

o Què diferencia la democràcia d’altres sistemes? 

o Com podem mesurar si en un país hi ha democràcia?  

o I com creus que podem mesurar si hi ha dictadura? 

o Creus que la pel·lícula expressa bé el concepte de dictadura? 

o És possible que es repeteixin experiències dictatorials o totalitàries? 

 

Teoria 1: Definició de democràcia 

- Definicions de democràcia 

- Les característiques de la democràcia segons 

o Boix, Millor and Rosato 

o Alvarez, Cheibub, Limong and Przeworski 

o Cheibub, José Antonio, Jennifer Gandhi, and James Raymond Vreeland 

o Polity IV 

o Dahl  

- Definició de dictadura 

- Tipus de dictadura 

- Transicions de la democracia a la dictadura 

o Segons Barrigton: les tres revolucions 

o Segons Przeworski 

 

- Transicions de dictadura a democracia 



 

 

o Levitski: Como mueren las democràcies 

 

Debat 1: Corrupció i abusos de poder 

- Lectures Corrupció 

o Col·lecció articles de Elena Costas per Politikon 

o Lapuente, Victor 2011 “Por qué la corrupción  no se castiga”, colección Politica 

Comparada.  Fundación Alternativas: Madrid 

- Preguntes 

o Es la corrupció una amença per la democracia o només una disfunció d’aquesta? 

Perquè? 

o Es la corrupció una dinàmica que es pot solucionar, o amb la que hem de conviure? I 

si es pot solucionar, com? 

 

- Lectures Abusos de poder 

o Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt 2018 “Alianzas fatídicas”, Como mueren las 

democracias. Ariel: Barcelona 

o Aministía Internacional 2017 “UE: Las orwellianas leyes antiterroristas privan de 

derechos bajo el pretexto de defenderlo”.  

- Preguntes 

o Són les mesures que estan desenvolupant certs governs per “protegir” als ciutadans, 

mesures que posin en risc la democracia?  

o Pots pensar en algun exemple de cas en el que una mesura d’aquestes podria posar en 

risc el funcionament de la democracia. Ja sigui real, si creus que el risc existeix, com 

fictici, si creus que no s’han traspassat els límits? 

o Com es pot lluitar contra els abusos de poder? 

 

Teoria 2: Concepcions de la democracia 

- La democracia grega 

- Diferencies entre democracia grega i la actual 

- Les aproximacions teòriques a la democràcia actual 

o Elitisme 

▪ Elitisme clàssic: Pareto, Mosca, Michels 

▪ Elitisme democràtic: Weber, Schumpeter 

o Pluralisme 

▪ Dahl 

o Populisme 

- Tensions de la democracia 

o Acció de la majoria i respecte de les minories 

▪ Regles de la Majoria 

▪ Democràcia consensual (Lijphart) 

▪ Tipus de majories  

o Democràcia directa / representativa 

o La debilitat de l’Estat i la globalització econòmica. 

- Govern representatiu 



 

 

o Elecció versus sorteig 

o Parlamentarisme 

o Democracia de partits 

o Democràcia d’audiència  

Debat 2: Populisme i desafecció 

- Lecturas 

o Anduiza, Eva y Bea 2017 “Insatisfacción, populismo y cambio político en España 

(2011-2016)” Informe de la democracia en España 2016. Páginas 77-99. Fundación 

Alternativas: Madrid 

o Entrevista a Máriam Martínez-Bascuñan 2018. “Máriam Martínez-Bascuñán: 

«Cuando el populismo es todo se convierte en nada, no explica nada»”. La voz de 

Galicia 

o Innerarity, Daniel 2018 “La democracia amenazada”. El Pais. 

o Barbet 2017 “El difícil equilibrio entre mandato popular y garantía legal, ¿un debate 

que viene?” Politikon.es 

o Fernandez Albertos 2018 “Dos Europas”. El Pais 

- Preguntas 

o Què es el populisme? 

o És el populisme un perill o una oportunitat per la democràcia? O un punt intermig 

o Què causa l’actual emergència de moviments populistes? 

o Com es podria solucionar el problema que plantegen els populismes? 

-  

Mòdul 8: Cultura Política 

Película: Pride 

- Preguntes 

o Què creus que separa les dues comunitats? De on surten aquestes diferències? 

o Com es visualitzen aquestes diferències? 

o Quines implicacions tenen aquestes diferències per al conflicte polític? 

o Què uneix a les dues comunitats? 

 

Teoria 1: Definició de cultura política 

- Definicions de cultura política 

- Característiques de la cultura política 

- Importància de la cultura política 

- Dimensions de la cultura política 

o Cap al sistema política en general 

o Cap al propi paper a la política 

o Cap al procés de entrada 

o Cap al procés de sortida 

- La estabilitat i canvi en els valors: concepció 

- Definició de capital social 

 

https://elpais.com/autor/daniel_innerarity/a/


 

 

Teoria 2: Socialització i participació 

- La definició de socialització política 

o Transmissió i adquisició 

o Familiarització i inculcació 

o Socialització primària i secundaria 

- Els agents de la socialització política 

- Tipus de individus segons el seu nivell de participació 

- Tipus de participació segons la activitat 

- Tipus de participació segons l’objectiu (Hirshman) 

- Les cultures polítiques de Almond i Verba 

 

Debat 3: L’anàlisi de la cultura política a través de les enquestes 

- Fent referència als gràfics del power point, contesta UNA de les següents tres preguntes. 

o Digues tres elements que defineixen la cultura política espanyola? 

o Què ha canviat en els últims anys en la cultura política espanyola? 

o Què s’ha mantingut estable? 

 

 

Mòdul 9: Eleccions 

Película: Me llamo Harvey Milk 

- Preguntes 

o Perquè serveixen les eleccions en el context del conflicte? 

o Enumera els elements de contenció relacionats amb la votació que surten al 

documental? Suposa l'arribada a les institucions un revulsiu en aquest sentit? 

o Com es mobilitza a la població per anar a votar? Canvia quan hi ha presència en les 

institucions? 

o Com importa i perquè el canvi en el sistema electoral de l'ajuntament? 

o Quin és l’objectiu de Harvey Milk quan canvia la imatge en les segones eleccions? 

 

Teoria 1: Elements de les eleccions 

- Funcions de les eleccions 

- Els conceptes de representació de Pitkin 

- Característiques de les eleccions en el sistema liberal 

- Definició del sistema electoral 

- Elements dels sistemes electorals 

o Forma de candidatura 

o Forma de vot 

o Circumscripció 

o Barrera electoral 

o Fórmula electoral 

▪ Mitjana més alta 

▪ Resta més gran 



 

 

- Tipologia dels sistemes electorals 

o Proporcionals  

o Majoritaris 

- Els efectes dels sistemes electorals 

o Mecànics 

o Psicològics 

- El sistema electoral espanyol 

 

Teoria 2: La participació 

- La importància i rol de la participació política  

- Els enfocs per entendre la participació 

o Perspectiva sociocognitiva o dels recursos 

o Perspectiva sociològica 

o Perspectiva política 

o Perspectiva econòmica-racionalista  

- Olton i els problemes de la acció col·lectiva 

o El problema de l’acció colectiva i els free-riders 

o Les solucions als problema 

- Els enfocs per entendre el vot 

o Model sociològic 

o Model psicosocial 

o Model dels conflictes i el vot econòmic 

o Model espacial de Downs 

 

Debat 4: La desigualtat en la participació i les seves solucions 

- Lectures 

o Braulio Gómez and Manuel Trujillo 2011. “Los excluidos también pueden votar: 

abstención y exclusión social en España”. Fundación Alternativas 

o Braulio Gomez 2015 “Y los más pobres siguen sin votar”. Infolibre 

o Trujillo, Manuel. 2019 “Los pobres se quedan en casa, cambia el gobierno”, Piedras 

Papel 

o Jose Fernandez Albertos. 2018. “Los perdedores de la globalización”, El país 

o Entrevista Jose Fernández Albertos 2018. Eldiario.es 

o Lindberg, Staffan 2019 “Are Increasing Inequalities Threatening Democracy in 

Europe?” . Carnegie Europe 

- Preguntes 

o Pot la democràcia funcionar si una part de la població no participa? Es diferent si 

aquesta part de la població són els més desafavorits? Perquè? 

o Què hi ha darrere les desigualtats de participació? 

o Com es pot solucionar la falta de implicació dels sectors més desfavorits? 

 

 

 

 



 

 

Mòdul 10: Actors polítics 

Película: Pan y Rosas 

- Preguntes 

o Quines funcions desenvolupa el sindicat i el seu líder? 

o Hagués estat possible la organització sense la seva presència? 

o Quines dificultats es troba la organització a la hora de organitzar a les treballadores? 

o Coneixes algun cas de organització col·lectiva similar? Té problemes similars? 

 

Teoria 1: Els partits polítics 

- Els partits polítics 

o Definició  

o Espais 

o Dimensions  

o Funcions  

o Objectius  

o Organització 

▪ Finançament 

▪ Vinculació amb la societat 

o Tipologia 

 

- Els sistemes de partits 

o Definició 

o Aproximacions al seu estudi 

▪ Institucional (Duverger) 

▪ Sociològica (Rokkan y Lipset) 

▪ Racional (Riker, Sartori, Przeworski) 

o Dimensiones del sistema de partits 

o La classificació del sistemes de partits (Sartori) 

- Els grups de interès i moviments socials 

o Definició 

o Tipus de grup de interès 



 

 

o Tipus de moviments socials en la història 

o Tipus de recursos 

o Accions i influència dels grups de interès i moviments socials 

o Perspectives sobre el seu rol 

▪ Pluralisme 

▪ Corporativisme 

▪ Economista 

▪ Marxisme 

Pràctica: Els actors del vostre treball 

- Identifica els actors que influeixen en el conflicte que analitzes per al teu treball.  

- Com els categoritzaries? 

- Quina funció fan? 

Debat 5: La crisis dels partits polítics 

- Lectures 

o El món de demà 8: Els partits a la UVI 

o Article Pablo Simón: “Gobernar el vacío” 

o Gómez Fortes et al. 2010 “Capítulo 7: La Sociedad civil”, en Calidad de la 

democràcia en España. Ariel: Barcelona 

- Preguntes 

o Són els partits polítics necessaris en el món actual? 

o Si sí, com s’articularan les preferències dels ciutadans en els partits del futur? 

o Si no, com s’articularan les preferències dels ciutadans més enllà dels partits? 

 

 

Mòdul 11: Comunicació Política 

Película: Clase Valenta 

- Preguntes 

o Identifica els actors relacionats en el procés de comunicació política. 

o Quin es l'objectiu dels continguts polítics? 

o Recordes un exemple de algun concepte polític que també hagi tingut un efecte en 

l'escenari?  

Clase pràctica 1: Exemples pràctics de campanyes de comunicación. 

Teoria 1: Comunicació Política 

- Definició de Comunicació Política 

- Models i formes de comunicació 

- Definició de la mediatització de la política 

- Eines de la comunicació política 

- Tipologia de sistemes de comunicació 

- Els efectes de la comunicació política 

o Models 

▪ El model de la agulla hipodèrmica 



 

 

▪ El models dels efectes mínim 

o Efectes 

▪ Gate-keeping 

▪ Agenda-setting 

▪ Framing 

▪ Priming 

Debat 6: Les fake-news 

- Lectures 

o Daniel Innerarity 2018 “La democracia como interpretación”, Elpais 

o Silvia Majó Vázquez 2018 “No diga fake news, diga desinformación” 

o Javier Salas 2018 “La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente 

que la verdadera” 

o Pau Marí Klose 2018 “Los límites de la persuasión política. Una invitación a la 

modèstia”. Agenda Pública 

- Preguntes 

o Són les notícies falses un problema per la democràcia? O quelcom amb el que cal 

conviure? 

o Quines són les causes que fan de les notícies falses un fenòmen tan estès? 

o Com es pot solucionar el problema de les notícies falses o desinformació? 

 

 

Mòdul 12: Polítiques Públiques 

Película: El caso Roe 

- Preguntes 

o Qui visualitza el problema i el posa a la agenda? És la mateixa persona què hi busca 

solució? 

o Quins actors que participen del procés? 

o Identifica les fases per les que passa el conflicte 

o Quines són les diferències entre el rol dels actors institucionals i els no institucionals 

Teoria 1: Les Polítiques Públiques 

- Elements constitutius de una política pública 

- Els pilars de l’estudi de les polítiques públiques 

- Les etapes de les polítiques públiques 

- Els actors de les polítiques públiques 

o Tipus de actors 

o Triangle dels actors 

o Dimensions de l’anàlisis de una xarxa d’actors 

o Recursos dels actors 

Teoria 2: Les fases de les polítiques públiques 

- El procés de definició de un problema polític 

o Dimensions dels problemes públics 

o Els issue-entrepreneurs 



 

 

o La construcció de la agenda- fases i condicions 

o Quatre camins per marcar l’agenda 

o Finestres de oportunitat 

- El procés de decisió 

o La no-decisió 

o Models de presa de decisions 

o Models de racionalitat 

- La implementació 

o Els gaps de implementació 

o Models de implementació- top-down i bottom-up 

- La avaluació  

o Definició i justificació de la avaluació 

o Tipus de avaluació 

o Outputs, outcomes, impacts 

Exercici: Anàlisis del conflicte del vostre municipi 

- Quines fases ha passat el conflicte per a la seva il·lusió? 

- Quin rol han tingut els diferents actors en les diferents fases? 

 


