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PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
L’assignatura SISTEMES POLÍTICS CONTEMPORANIS té com a objectiu 
principal l’anàlisi de les democràcies occidentals més avançades, a través de 
l’estudi de les seves institucions polítiques així com dels processos polítics 
electorals més recents. En concret, els sistemes polítics que seran objecte 
d’especial preferència seràn els de Gran Bretanya, Itàlia, República Federal 
Alemanya, França, i Estats Units de Nordamèrica. Coneixerem la política dels 
esmentats països a través de la seva història recent, de les institucions, dels 
partits polítics i dels processos electorals. Des d’aquesta perspectiva, la matèria 
és d’una amplitud extraordinària i, naturalment, excedeix de llarg les 
possibilitats d’una assignatura acadèmica quadrimestral.  Així, doncs, el 
programa que es presenta té un caràcter obert  i més que fer una anàlisi 
exhaustiva dels esmentats sistemes polítics es posarà més èmfasi en la 
perspectiva comparada.  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1. Conèixer els esdeveniments polítics i socials més rellevants des de la 

segona meitat del segle XX dels principals sistemes polítics democràtics 
occidentals. Així mateix, també es farà especial atenció als sistemes polítics 
català i espanyol. 

2. Aconseguir una visió global del món contemporani, sent capaços d’analitzar 
amb esperit crític els esdeveniments socio-polítics actuals i els fenòmens 
que formen part de la vida quotidiana.  

3. Dominar el bagatge conceptual i procedimental bàsic propi de la història i la 
política a fi de poder extreure informació de fonts directes, valorar 
interpretacions historiogràfiques, realitzar activitats d’indagació i síntesi i 
dotar-se, en definitiva, de les eines metodològiques necessàries per al 
treball  autònom. 

 
 



CONTINGUTS:  
 
I PART. POLÍTICA, SOCIETAT i ESTAT. 
1. Idea de Política. El sistema polític: Institucions polítiques, classe política, 
polítiques públiques. La noció de poder. Poder formal i poders informals. 
Continuïtat i ruptura de les institucions liberal-democràtiques. 
 
2.Les democràcies. Patrimoni comú i reptes plantejats. Dues concepcions de la 
democràcia: democràcia formal i democràcia ideal. Models de democràcia: 
majoritària i consensual. Sistemes parlamentaris, presidencials i 
semipresidencials. 
 
3.L’Estat com a forma d’organització territorial moderna del poder polític. L’estat 
i el procés de globalització. La superació de l’estat-nació: integració 
supraestatal i descentralització política. Nacions sense Estat (Catalunya, 
Escòcia, Quebec). 
 
 
II PART. SISTEMES POLÍTICS CONTEMPORANIS. 
4. EL SISTEMA POLÍTIC ESPANYOL. 
Antecedents històrics. La transició a la democràcia. La Constitució de 1978. 
Una monarquia parlamentària. Un bicameralisme imperfecte. El sistema de 
partits. L’estat de les autonomies. La cultura política dels ciutadans espanyols. 
Les eleccions del 14 de març de 2004. 
 
5. EL SISTEMA POLÍTIC CATALÀ. 
Del franquisme a la democràcia. L’Estatut d’Autonomia de 1979. La Generalitat 
de Catalunya: el President, el Parlament i el Consell Executiu. El comportament 
electoral: vot dual i abstenció diferencial. Els partits polítics catalans. Les 
eleccions del 16 de novembre de 2003. 
 
6. EL SISTEMA POLÍTIC DE LA GRAN BRETANYA. 
El bressol de la democràcia parlamentària. El parlamentarisme de Westminster. 
El paper de la monarquia. El bicameralisme imperfecte: la càmara dels comuns 
i la dels lords. El sistema electoral: majoritari uninominal a una volta. Un 
bipartidisme imperfecte. L’arribada al poder del nou laborisme. Les eleccions 
legislatives de 5 de maig de 2005. 
 
7. EL SISTEMA POLÍTIC D’ITÀLIA. 
De la Constitució de 1947 a la segona república. Una república parlamentària. 
Pluripartidisme extrem i inestabilitat governamental. La reforma del sistema 
electoral de 1993. Les eleccions de 10 d’abril de 2006: de La Casa de les 
Llibertats, liderada per Silvio Berlusconi, a La Unió, de Prodi. 
 
8. EL SISTEMA POLÍTIC DE LA REPÚBLICA FEDERAL D’ALEMANYA. 
La Llei Fonamental de Bonn de 1949. El parlamentarisme racionalitzat, 
parlamentarisme de canceller. El sistema electoral: proporcional personalitzat. 
Un multipartidisme moderat. L’alternança entre la CDU i l’SPD. Les eleccions 
de 18 de setembre de 2005. 
 



9. EL SISTEMA POLÍTIC DE LA CINQUENA REPÚBLICA FRANCESA. 
La Constitució de 1958, un sistema semipresidencail a mida del general De 
Gaulle. El protagonisme del President de la República: un monarca republicà. 
Els casos de cohabitació. El sistema electoral: majoritari uninominal a dues 
voltes. El pluripartidisme entorn de dos pols. Les eleccions presidencials de 5 
de maig de 2002: el triomf de Chirac front Le Pen. Les conseqüències del 
referendum sobre la Constitució europea del 29 de maig de 2005. 
 
10. EL SISTEMA POLÍTIC D’ESTATS UNITS D’AMÈRICA. 
La Constitució de 1787. El liberalisme i el federalisme. El sistema presidencial. 
La separació de poders entre el President i el Parlament. El sistema electoral: 
majoritari plurinominal. Un bipartidisme quasi perfecte. Els lobbies i la 
democràcia. Les eleccions del 2 de novembre de 2004: la reelecció de George 
W.Busch.  
 
 
METODOLOGIA: 
La didàctica de les diverses temàtiques del curs  es realitzarà a partir de  
tècniques i metodologies implicatives i motivadores. Juntament amb  la classe 
magistral l’activitat docent  es basarà  en comentaris de texts i d’articles 
d’actualitat, en l’anàlisi de programes audiovisuals relacionats amb la temàtica 
tractada (documentals, pel•lícules, etc.), en debats sobre qüestions socio-
polítiques candents (eleccions, conflictes, etc.) i en la comunicació de  treballs i 
recerques realitzades individualment o en grup. Fora de les hores lectives es 
promourà  la visita  a exposicions, l’assistència a xerrades i conferències,  la 
lectura de la bibliografia  específica recomanada per a cada tema, la realització 
d’exercicis i  treballs d’aprofundiment i de recerca. El professor  potenciarà en 
tot moment  la capacitat de reflexió i d’anàlisi, el sentit crític,  el diàleg, el debat, 
el desig  de recerca científica  i l’esperit humanistic dels alumnes. 
 
 
AVALUACIÓ:   
A. Exàmens 
B. Exàmens orals 
C. Exàmens tipus test 
D. Treballs fets a casa 
E. Informes 
F. Informes/treballs fets en grup 
G. Treballs pràctics amb ordinador 
H. Projectes 
I. Presentacions  
J. Participació a classe 
K. Informes de laboratori 
L. Participació en el laboratori 
M. Altres 
… 
L’avaluació consistirà bàsicament en la realització d’un treball sobre algun dels 
punts que consta el programa de l’assignatura (40% de la nota), i amb una 
prova final sobre el temari del curs realitzada a partir de diferents preguntes  a 
desenvolupar (50% de la nota). Igualment es valorarà l’assistència i la 



participació activa a classe a partir del comentari d’articles d’actualitat, debats 
sobre temes candents, documentals històrics, testimonis, etc. (10% de la nota).  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1: L’estudiant ha de demostrar que sap interpretar el significat dels  
principals esdeveniments  que han tingut lloc durant els segles XIX i XX , que 
sap establir relació entre ells, que coneix  les seves causes i conseqüències i 
que és capaç d’analitzar-los en la seva perspectiva llarga. Això s’avalua a 
través de les preguntes  obertes i àmplies de la prova final. 
 
Objectiu 2: L’estudiant ha de demostrar  que  té una comprensió crítica  de la 
complexa realitat  del món actual en l’aspecte polític (coneixement del sistema 
democràtic, dels mecanismes de participació, de les ideologies subjacents en 
els  partits polítics actuals, dels poders que regeixen la globalització, etc.) i en 
l’aspecte social. Això s’avalua a través de les preguntes obertes i àmplies de la 
prova final. 
 
Objectiu 3: L’estudiant ha de demostrar  capacitat crítica i habilitat per a la 
recerca. Això s’avalua a través de la metodologia científica utilitzada en el 
treball de recerca, en el comentaris realitzats a articles d’actualitat, a 
documentals, etc. i en la seva participació activa a classe. 
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BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
Altres materials: 
-       Dossier documents històrics  segle XIX i XX. 
-       Articles  de la premsa diària. 
-       Biografies històriques (de persones significades i d’anònimes). 
-       Dossier sobre bibliografia complementària a cada tema. 
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