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OBJECTIUS:

Introduir  a  l’alumne en  l’anàlisi  de  polítiques  públiques,  amb l’objectiu  de  facilitar

l’aplicació  de  l’enfocament  i  dels  seus  instruments  en  l’estudi  de  les  polítiques

sociolaborals  a  escala  micro.  Per  poder  entendre  la  realitat  actual  de  les  polítiques

sociolaborals a nivell europeu, espanyol i català reflexionarem sobre l’Estat del benestar

en l’actualitat i la interconnexió i interdependència existents entre les xarxes d’actors,

els diferents nivells administratius i els diferents àmbits d’intervenció política. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

El curs s’avaluarà a partir d’un examen (85% de la nota) i de la participació i els treballs

tutoritzats que es realitzin a les sessions pràctiques (15% de la nota).

TEMARI:

I. INTRODUCCIÓ: ELEMENTS DE CONTEXT



Tema  1:  Les  transformacions  de  l’Estat  contemporani:  l’Estat  del  benestar.

Context socio-econòmic i cultural de les democràcies avançades: les relacions mercat-

estat-família com a marc de referència de les polítiques públiques. Reestructuració dels

sistemes nacionals de benestar.

Tema 2: Governar la complexitat:  xarxa d’actors i  polítiques  multinivells.  Crisi

dels  vells  models  de  govern  i  polítiques  públiques.  Tendències  de  canvi:  cap  a  un

escenari  de  xarxes.  L’articulació  multiterritorial  de  les  polítiques  públiques.  La

rearticulació de les xarxes de govern a Europa.

II. L’ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES: 

EINES PER A L’ANÀLISI EMPÍRICA.

Tema 3:  L’anàlisi  de  les  polítiques  públiques  com aproximació  a  l’estudi  dels

processos polítics i administratius. Aproximacions metodològiques a l’estudi de les

administracions  públiques:  enfocament  jurídic,  enfocament  gerencial,  enfocament

politològic. Els estudis de polítiques públiques. El model del procés: l’elaboració de les

polítiques públiques i les seves fases.

Tema 4: El sorgiment dels problemes socials i les respostes polítiques. El naixement

de  les  polítiques  públiques.  La definició  política dels  problemes.  La importància  de

l’agenda política: concepte i elements definidors.

Tema 5: Tipus d’actors en les polítiques públiques i les relacions que s’estableixen.

L’Estat i les xarxes de polítiques públiques (policy networks). Els partits polítics. Els

grups d’interès i les elits polítiques i socials. Els moviments socials. Models d’interacció

entre actors. El paper dels actors en l’agenda i la formulació de les polítiques públiques.

Tema 6: Negociació, decisió i implementació de les polítiques públiques. Els models

decisionals.  El  procés de negociació de polítiques. La importància  del  context  en la

presa de decisions. Instruments per a la posada en pràctica de les polítiques públiques.



Les relacions  entre  àmbit  públic  i  privat.  Els  efectes  de  la  implementació  sobre  el

contingut de les polítiques

Tema  7:  L’avaluació  de  les  polítiques  públiques.  La  necessitat  d’avaluar.

Perspectives de l’avaluació i problemes metodològics. Tècniques i mètodes d’avaluació

de programes públics. El paper dels actors en l’avaluació de polítiques. 

III. LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS

Tema 8.  La  política  laboral.  Actors,  institucions  i  idees  en  el  món  de  treball.  La

dimensió conceptual: el paper de les idees en el disseny de les polítiques laborals. La

dimensió  substantiva:  el  contingut  de  les  polítiques  laborals.  Conflictes  actuals:  la

reestructuració de les polítiques laborals. 

Tema 9.  Polítiques  de  protecció  i  inserció  social.  L’Europa  del  segle  XXI:  nous

processos d’exclusió social. Reestructuració de l’Estat del benestar, la importància de

les idees en les respostes polítiques. Immigració i polítiques laborals.

Tema 10. Polítiques de família i gènere.  Interdependència família, mercat i societat.

Polítiques  de  gènere.  Polítiques  de  conciliació  mercat-família.  Estudi  de  les

conseqüències en termes de gènere de les diferents respostes polítiques: potenciació del

treball a temps parcial i flexibilització.


