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 1. Objectius del curs 
 La finalitat d'aquesta assignatura és proporcionar a l'alumne les eines conceptuals, 
teòriques i metodològiques fonamentals per tal d’entendre les mutacions experimentades per 
la família a les societats modernes avançades. En la primera part del curs s’introdueixen les 
nocions bàsiques per a l’anàlisi d’aquesta institució social i se situa la família occidental en el 
marc d’altres sistemes de parentiu i de matrimoni. La segona part del curs ofereix una breu 
síntesi dels resultats de les recerques sobre l'estructura i les transformacions recents del 
sistema familiar del nostre país en el marc de la Unió europea. En la tercera part s’analitza el 
repartiment de la provisió de benestar a les persones entre l’Estat, el mercat i la família així 
com els principals programes de suport a les persones amb responsabilitats familiars. 
 
 2. Contingut del programa 
 2.1 La família des d'un punt de vista transcultural i històric 
 Patriarcat i legitimitat. 
 Gènere i generació. 
 Sistemes de parentiu i de matrimoni. 
 Característiques de la família occidental.  
 Models de família. 
 La segona transició familiar. 
 
 2.2. Estructura de la família a Catalunya i a Espanya 
 Canvis recents en la família del nostre país.  
 Anàlisi de la composició de les llars.  
 Les noves llars.  
  Transformacions del cicle familiar.  
 Rols sexuals i familiars.  
 Relacions entre pares i fills. 
 
 2.3 Polítiques familiars 
 Prestacions familiars per fills a càrrec. 
 La fiscalitat de les famílies. 
 Serveis adreçats a les famílies amb persones dependents. 
 Conciliació entre la vida laboral i familiar. 
 Família i Estat del benestar. 
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 4. Sistema d'avaluació 
 
 L'assignatura s’avaluarà a través d’un examen escrit i la presentació optativa d'un treball 
de recerca fet sota la supervisió del professor/a al llarg del quadrimestre. La nota final serà la de 
l’examen escrit o bé la mitjana de les qualificacions de les dues proves anteriors.  


