
 
 
 
 
SOCIOLOGIA DEL CONEIXEMENT 
 
Professora: Teresa Torns 
Curs 2002-2003 
 
 
Objectius: 
 
 L'assignatura pretén aproximar l'alumnat als 
principals temes que han configurat la sociologia del 
coneixement com a especialitat. Aquesta panoràmica constarà 
d'un breu repàs dels principals autors, debats i temàtiques 
implicades. I es centrarà en una d'elles - la sociologia de 
la sociologia - com a exemple d'aplicació d'una anàlisi 
feta possible a partir de la sociologia del coneixement. 
 
Avaluació: 
 
 . assistència obligada als seminaris/debats de grup 

organitzats. 
  . comentaris escrits a les lectures proposades. 
 . control final de curs. 
 
 Aquest sistema d'avaluació suposa l'assistència 
regular a classe. En el cas excepcional que aquesta 
condició no s'acompleixi, s'haurà de negociar a principi de 
curs altres possibles sistemes d'avaluació que, en 
qualsevol cas, inclouran una avaluació amb examen final. 
 



 
 
Sociologia del coneixement 
 
 
Programa General 
 
 
1. Introducció i antecedents de la sociologia del 

coneixement 
 
 . què és la sociologia del coneixement. 
 . especificitat i territoris connexos (sociologia 
de la ciència, de la cultura, de la comunicació...) 
 . orígens i antecedents teòrics: els clàssics de 
la teoria sociològica i la filosofia fenomenològica. 

 
2. Debats i temàtiques constituents de la sociologia del 

coneixement 
 

  . la tradició europea: Scheler, Mannheim, Schütz. 
  . la tradició USA: de Veblen a Mills. 
  . el marxismes l'Escola de Frankfurt, Lukacs. 
  . Berger i Luckmann i La construcció social de la 

realitat. 
  . algunes pistes sobre la situació actual. 
 
3. Temàtiques dominants a la sociologia del coneixement i 

alguns interrogants 
 
  . la sociologia de la ciència: la ciència com a 

única sociologia del coneixement? 
  . el programa d'investigació "Ciència-Tecnologia-

Societat" és l'alternativa? 
  . noves temàtiques i nous interrogants: de la 

revisió androcèntrica del coneixement científic a 
d'altres qüestionaments de la "retòrica de la 
veritat". 

 
4. La sociologia de la sociologia: una pràctica possible 

per a la sociologia del coneixement 
  
  . l'anàlisi de la pràctica sociològica a Cata-

lunya: alguns exemples. 
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