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Temari:

I. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I
 L’ESTAT DEL BENESTAR

Tema 1. 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.  Nous governs relacionals. Proximitat i participació. L’articulació multiterritorial 
de les polítiques públiques. Nous escenaris de democràcia local.

I. L’ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES: 
EINES PER A L’ANÀLISI EMPÍRICA.

Tema 3: L’anàlisi de les polítiques públiques. El model del procés: l’elaboració de les 
polítiques públiques i les seves fases.

Tema 4: L’Administració Pública i els problemes polítics. 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). 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. La 

Presentació:

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA
L’assignatura d’“Anàlisi de Polítiques Públiques” es realitzarà de forma semipresencial.
L’anàlisi de polítiques públiques es caracteritza per ser un enfocament propi de la 
Ciència Política que busca conèixer i millorar, a través del seu estudi, els productes 
elaborats pels òrgans de govern amb l’objectiu de resoldre els conflictes socials 
existents. 
L’interès d’aquests estudis recau en la seva aplicabilitat, es tracta d’un instrument 
analític que només té sentit quan relacionem teoria amb pràctica. I és en base a aquesta 
vessant empírica que s’ha considerat que realitzar l’assignatura de forma semipresencial 
ens ofereix un marc idoni per experimentar aquesta dualitat.
Si ens fixem en el programa de l’assignatura podem observar l’existència de dues grans 
parts:
  - Una primera part que sota el títol de “Les polítiques públiques i l’Estat del benestar” es 
centra en el contingut substantiu que actualment tenen les polítiques públiques. 
L’objectiu és estudiar el context on es desenvolupen les polítiques públiques. 
  - Una segona part que amb el títol “L’elaboració de polítiques públiques: eines per a 
l’anàlisi empírica” s’endinsa en els elements que hem de tenir en compte quan volem 
realitzar qualsevol estudi d’una política. Es faciliten les eines que s’han de conèixer per 
poder realitzar qualsevol estudi d’una política.



nova gestió pública.

Tema 7: L’avaluació de les polítiques públiques. Els tipus d’avaluació i els instruments 
per avaluar.

Tema 8: Els estudis comparatius. Utilitat dels estudis comparatius. Dificultats i resultats.

Forma d'avaluació:

ENTORN EDUSTANCE I ESTRUCTURA DEL CURS
Utilitzarem l’entorn de formació eduStance com eina telemàtica que ens ofereix un espai 
virtual per desenvolupar aquesta matèria de coneixement. 
Després d’una introducció presencial del curs que es realitzarà durant el primer mes, la 
resta de la matèria es desenvoluparà de forma no presencial a través de la xarxa. El 
campus virtual que crearem per realitzar aquesta assignatura ens oferirà:
 - el contingut teòric dels temes a desenvolupar. Els 6 temes que conforme la segona 
part del nostre temari s’aniran penjant de forma progressiva en la nostra aula. Es tracta 
d’aquells coneixements bàsics que s’han considerat necessaris per desenvolupar els 
exercicis pràctics que configuren l’eix central de l’assignatura.
 - els exercicis pràctics. En cada tema es plantejaran un o diversos exercicis pràctics en 
relació als conceptes teòrics plantejats. Aquest s’hauran de resoldre a través dels propis 
recursos que ens ofereix la xarxa. La resolució d’aquests exercicis i la seva entrega dins 
dels terminis estipulats serà clau per superar la matèria. 
 - exercicis d’autoavaluació. Aquesta eina possibilitarà conèixer si el nostre seguiment 
del curs és correcte o existeix algun problema de comprensió dels seus continguts 
teòrics. La seva realització és totalment optativa, però recomanable per comprovar que 
hem assolit una adequada comprensió.
 - Fòrums de debat. Aquesta eina facilita la discussió dels aspectes que es considerin 
més importants dels temes que s’estiguin desenvolupant.
 - Xats setmanals. En la part virtual del curs es realitzaran 6 temes que tindran una 
vigència quinzenal. Els dubtes específics que es vagin plantejant respecte a la teoria 
estudiada i a la pràctica desenvolupada es resoldran setmanalment en el xat. 
 - Consultes per correu electrònic. Un dels avantatges que planteja un curs d’aquest estil 
és l’estreta relació que s’estableix entre alumnes i professor/a. En qualsevol moment, a 
través del correu electrònic, es poden realitzar aquelles consultes que creguem 
necessàries pel bon seguiment del curs. 

Mica en mica, a mesura que l’assignatura vagi evolucionant, anirem descobrint totes les 
possibilitats didàctiques i metodològiques que el nostre campus virtual ens ofereix.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació plantejats en el programa de l’assignatura són els següents: 
examen escrit que valdrà el 30% de la nota i treball de recerca que valdrà el 70% restant.

Les persones que hagin superat de forma satisfactòria totes les pràctiques plantejades 
durant el curs i hagin superat tots els exercicis d’autoavaluació (es poden fer tantes 
vegades com sigui necessari) no hauran de realitzar cap examen escrit sobre 
l’assignatura. La nota final de l’assignatura s’elaborarà a través dels resultats obtinguts 
en els exercicis pràctics realitzats.

Els estudiants/es que no superin algun dels exercicis plantejats hauran de realitzar 
l’examen escrit que s’haurà d’aprovar per superar l’assignatura. 
És imprescindible per poder aprovar l’assignatura haver superat un 80% de les 
pràctiques plantejades durant el curs.
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