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RESUM
L'assignatura pertany al grau de Ciències Polítiques, impartint com obligatòria de tercer curs.
L'assignatura reprèn part dels conceptes i teories introduïts en Fonaments de Ciència Política II per
aprofundir-hi fent èmfasi, sobretot, en les seves diverses interaccions.

34971 Cultura, comportament i actors polítics

1

Guia Docent
34971 Cultura, comportament i actors polítics

D'acord amb el formulari de verificació dels continguts mínims són:
Models de cultura política i la seva rellevància en el sistema polític. Canvi cultural i desenvolupament
humà: factors i tendències de les pautes de la cultura política. Comportament polític: factors, pautes,
models i tendències. Eleccions i comportament electoral. Noves formes de participació política. Els
partits polítics: models i característiques organitzatives. Els partits com organitzacions / actors
polifacètics. Els sistemes de partits. Grups de pressió i nous moviments socials. Les lògiques de l'acció
col · lectiva. Comportament, actors i gènere.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits

COMPETÈNCIES
1300 - Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
- Capacitat per a relacionar i estructurar informació provinent de diverses fonts i d'integrar idees i
coneixements de rellevància en les ciències polítiques i de l'administració pública.
- Posseir coneixement i capacitat de comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories
relatives a les ciències polítiques i de l'administració pública, així com l'espectre de les seues
disciplines de referència.
- Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors o millorar la
seua formació amb un cert grau d'autonomia.
- Conèixer i saber analitzar l'estructura i funcionament dels sistemes i processos polítics, els seus
elements, així com la seua dimensió històrica, amb una atenció especial al sistema polític espanyol i
al de la Unió Europea.
- Conèixer i saber analitzar les característiques i pautes d'actuació dels principals actors polítics
(partits, sindicats, grups d'interès i nous moviments socials).
- Conèixer i saber analitzar els processos electorals, tant des del punt de vista institucional, com des
del comportament dels actors col·lectius i individuals.
- Conèixer i saber analitzar les pautes i tendències del comportament dels actors polítics col·lectius i
dels ciutadans, els seus valors democràtics i els drets fonamentals.
- Saber dissenyar i analitzar estratègies i campanyes polítiques, transmetre missatges i informació
polítics i qüestions de debat públic.
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE
1) Conèixer i saber analitzar críticament els principals models de l'anàlisi de cultura i de comportament
polític.
2) Conèixer i saber analitzar els factors de les pautes i tendències de la cultura política i del
comportament polític individual i col · lectiu.
3) Saber realitzar anàlisis electorals i del comportament polític.
4) Conèixer i saber analitzar les organitzacions partidistes, en el seu caràcter polifacètic, evolució
històrica i organitzativa.
5) Saber analitzar els sistemes de partits i les seves conseqüències per al sistema polític.
6) Conèixer i saber analitzar altres actors polítics
7) Conèixer el paper de la dona en el comportament polític i en els actors polítics.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Part 1: Cultura i comportament polítics
Tema 1. Cultura política i Capital Social. Definició i mesurament. Inici evolució dels estudis sobre la
cultura política.
Tema 2. La cultura política com a causa i conseqüència d'altres fenòmens socials. La teoria de la
modernització i el canvi cultural: causes i conseqüències.
Tema 3. El comportament polític. Definicions. Aproximacions normatives a la participació. Formes de
participació. Factors explicatius de la participació política. Conseqüències de la participació.
Tema 4. Anàlisi electoral. Fonts de dades per a l'estudi de les eleccions i el comportament electoral.
Anàlisi de resultats electorals.
Tema 5. La participació electoral. Participació-abstenció: factors i tendències contemporànies.
Explicacions de la participació electoral.
Tema 6. Els factors de l'vot (I). Cleavages i congelació dels alineaments polítics: classe social, ideologia,
religió i adscripció ètnica-nacional.
Tema 7. Els factors del vot (II). Valors i issues. Els valors de la nova política Revisions de el model
ideològic de l'vot: cleavages i issues.
Tema 8. Context polític i vot. Els partits: models de competència espacial. El paper dels mitjans de
comunicació. Els issues (temes de debat). La conjuntura econòmica. Els candidats. Altres.

2. Part 2: Actors polítics
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Tema 9. Definicions dels partits polítics. Teories sobre els orígens dels partits. La importància de la
ideologia.
Tema 10. L'evolució històrica dels partits polítics. Els models de partits. Relacions entre funcions i
models organitzatius.
Tema 11. L'estructura organitzativa. Els membres dels partits. El poder dins dels partits.
Tema 12. Tema 12. El finançament dels partits polítics.
Tema 13. Els sistemes de partits. Definició i classificacions. Dimensions dels sistemes de partits:
fragmentació, concentració, competitivitat, polarització, volatilitat i regionalisme. Canvi i estabilitat en els
sistemes de partits
Tema 14. Vells i nous moviments socials. Formes d'organització i formes d'actuació. El tercer sector i els
seus efectes en el sistema polític.
Tema 15. Els grups d'interès. Com es formen. Organització, recursos i formes d'actuació. El lobby com a
forma d'acció política. El neocorporativisme: partners, mitjans i efectes en la gestió de l'conflicte social.
Impacte dels grups d'interès i la seva influència en el procés polític

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
TOTAL

Hores
90,00
5,00
55,00
10,00
15,00
25,00
25,00
225,00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
La transmissió de coneixements es realitzarà tant a través de l'exposició del professor dels continguts
substancials de cada tema (lliçó magistral) com en les exposicions de diversos aspectes dels temes que
realitzaran els alumnes. En les classes teòriques, la transmissió de coneixements es realitzarà
fonamentalment a través de la classe magistral. En la mateixa, el docent tractarà de transmetre els
continguts essencials de l'assignatura acostant-los a la realitat mitjançant el recurs a exemples, l'ús de
casos, textos seleccionats i altres materials. Alhora, es demanarà la participació activa dels estudiants,
que podrà concretar-se -a més de en la dinàmica quotidiana de la classe-en exposicions de determinats
temes, tant en les classes teòriques com a les pràctiques.
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En les classes pràctiques s'abordarà el contingut del sistema administratiu espanyol i les seves
diferències amb altres sistemes administratius. Per això, els alumnes han d'utilitzar materials
proporcionats pel professor o que busquin en institucions, biblioteques, internet, etc. Aquests exercicis
de les classes pràctiques s'hauran de lliurar en classe i en el moment de realitzar la pràctica (no amb
posterioritat ni en un altre moment).

AVALUACIÓ
L'avaluació de l'assignatura està composada per 2 elements, tant a la primera com a la segona
convocatòria:
a) Examen: en acabar el curs es realitzarà una prova final sobre tots els continguts de l'assignatura
recollits en aquesta guia docent, s'hagin impartit a l'aula o no, i els materials que es comprenguin a les
diverses sessions. Aquesta prova tindrà un valor del 60% de la nota global.
b) Avaluació contínua: Al llarg del semestre s'aniran fent treballs pràctics i activitats complementàries de
diversa índole, que s'hauran de lliurar el dia assenyalat pel professor. Aquesta part tindrà un valor del
40% de la nota final.
Perquè l'alumne assoleixi punts de l'avaluació continuada, haurà d'haver assistit a un mínim del 75% de
les sessions pràctiques. A més, per poder sumar la qualificació obtinguda a l'avaluació contínua (de les
sessions pràctiques) amb la qualificació a l'examen, l'alumne haurà d'haver obtingut almenys un 4
(sobre 10) en aquest examen final.
El contingut de tots aquests treballs d’avaluació contínua constitueix també materials i continguts del
curs, per la qual cosa són susceptibles de formar part de la prova de final de curs. El professor explicarà
com s'ha de fer i lliurar cada exercici i, posteriorment, lliurarà els resultats de les diverses pràctiques
abans de l'examen. Les pràctiques (siguin les no realitzades ni lliurades en el termini estipulat respectiu,
o les ja realitzades o avaluades) no seran recuperables amb posterioritat a la data de lliurament, ni
tampoc per a la segona convocatòria (mantenint-se per a aquesta la nota de l'avaluació continuada
aconseguida al llarg del semestre).
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