
 

 

Assignatura: 
Codi: 
Titulació: 
Professor: 
Telèfon: 
 
Despatx: 
E-Mail 

Moviments Socials i Associacions 
22823 
Pedagogia 
Rafa Merino 
935813195 
935811789 
G6-150 
rafael.merino@uab.es

 
 
 
1. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LA FORMACIÓ DEL PEDAGOG 
 
L’assignatura Moviments socials i associacions contribueix fonamentalment a desenvolupar les 
competències transversals, sobretot la 8 (avaluar la realitat social i la interrelació de factors 
implicats per preveure’n l’evolució), però també la 1 (gestionar informació), la 4 (treballar en 
equip) i la 7 (comunicar-se com expert). Tot i que la relació dels diferents fenòmens d’acció 
col·lectiva amb el món educatiu és present de forma transversal a tot el programa, i de forma 
explícita en una unitat temàtica, l’assignatura permet desenvolupar la capacitat dels estudiants 
d’anàlisi de la realitat social que ens envolta, i com es generen fets educatius, sobretot en el 
camp no escolar. En aquest sentit, té connexions amb l’assignatura Sociologia de l’Educació. 
 
En definitiva, es tracta de fomentar en els futurs professionals de la pedagogia una actitud de 
curiositat intel·lectual i professional respecte a la societat en general i als fenòmens de 
mobilització social en particular, així com de fomentar l’anàlisi d’aquests fenòmens com a 
recursos educatius. 
 
 
2. COMPETÈNCIES I OBJECTIUS 
 
Al finalitzar l’assignatura, l’alumne serà capaç de: 
 
- Entendre els processos bàsics d’identitat col·lectiva a través de la mobilització, i també els 

seus components socials, culturals i polítics.  
Les competències associades a aquest objectiu són fonamentalment de coneixement, en 
primer lloc descriptiu de la realitat complexa i diversa de l’acció col·lectiva a Catalunya 
i a les societats desenvolupades en general, i en segon lloc analític, és a dir, s’analitzen 
les diferents teories que intenten explicar el perquè i el com d’aquesta acció col·lectiva. 

- Dominar algunes eines per a l’anàlisi dels fenòmens socials, com ara la selecció de 
informació, la discussió sobre com estructurar la informació, la realització d’entrevistes, 
l’anàlisi de documents, etc.  

Les competències associades són més instrumentals, és a dir, l’anàlisi d’un cas concret 
d’acció col·lectiva ha de permetre desenvolupar les eines genèriques d’un treball de 
recerca així com les competències que es deriven del treball en equip. 

- Comparar diferents realitats i trobar els punts de connexió així com les especificitats de 
cada cas. Analitzar fenòmens de mobilització de caire innovador, en les propostes i en les 
metodologies. 

La innovació és un dels elements més citats en les capacitats que han tenir tots els 
professionals. Saber detectar els elements innovadors i extreure’n les possibles 
transferències a altres camps de saber i d’acció esdevé una altra competència clau. 

- Tenir una idea global sobre el teixit associatiu de Catalunya, en la seva dimensió 
quantitativa i en els seus reptes de futur. 

En aquest punt es desenvolupen dos tipus de competències. En primer lloc, les de tipus 
més cognitiu, és a dir, dominar el camp específic de l’acció col·lectiva anomenat 
associacionisme. I en segon lloc, les competències més vinculades a la intervenció 
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social en un territori, intervenció que ha de tenir en compte la riquesa o pobresa del 
teixit associatiu d’aquest territori. 

- Reflexionar sobre el potencial educatiu d’aquests fenòmens des de la perspectiva dels 
pedagogs. 

Les competències lligades a la planificació, gestió i avaluació de projectes educatius han 
de tenir en compte la reflexió que pugui sorgir de l’anàlisi dels moviments socials i 
associacions, ja que aquests fenòmens poden i de fet generen recursos educatius 
específics i poden ser utilitzats com a recurs en molts projectes educatius. 

 
 
3. CONTINGUTS 
 
0. Introducció conceptual: moviment social, acció col·lectiva, mobilització, societat civil, 

ONL, ONG, teixit associatiu, Tercer Sector… 
 
1. Canvi social i moviments socials 
 
1.1. Capitalisme industrial i vells moviments socials: resistència, revolució i reforma  
 
1.2. Capitalisme corporatiu, integració dels vells moviment socials i aparició de nous 

moviments socials 
 
1.3. Capitalisme informacional i aparició dels novísssims moviments socials 
 
 
2. L’activació dels moviments socials 
 
2.1. Les teories de l’acció col·lectiva i de la motivació dels individus a la participació 
 
2.2. Condicions estructurals, biogràfiques i cognitives de la participació 
 
2.3. Mobilització de recursos i repertori d’accions 
 
 
 
3. L’impacte dels moviments socials  
 
3.1. Estructura d’oportunitats polítiques i influència dels moviments socials en les polítiques 

públiques  
 
3.2. Opinió pública i mitjans de comunicació. Estratègies de comunicació i representacions 

socials dels moviments socials  
 
 
 
4. Anàlisi sectorial dels moviments socials  
 
4.1. Metodologia d’anàlisi: per què? qui? com? resultats?  
 
4.2. Els vells moviments socials davant dels nous: moviment obrer i reivindicacions d’edat, 

gènere, ètnia i ecològiques 
 
4.3. Els “nous” moviments socials tradicionals: ecologisme, pacifisme-antimilitarisme i 

feminisme 
 



4.4. Els moviments socioeducatius: la renovació pedagògica i els moviments de mestres, 
l’educació en el lleure i les xarxes antiescola 

 
4.5. Els “novíssims” moviments socials: solidaritat amb el Tercer Món, suport als 

immigrants, resistència global, vida alternativa, identitat sexual… 
 
4.6. Altres fenòmens de mobilització col·lectiva: moviments reaccionaris, religiosos, 

nacionalistes… 
 
 
5. Dels moviments socials a l’entramat institucional: l’associacionisme 
 
5.1. Tipologia d’associacions sense afany de lucre (ONL) 
 
5.2. Associacions de primer ordre i de segon ordre. Federacions i coordinadores sectorials, 

intersectorials i territorials 
 
5.3. Radiografia del teixit associatiu a Catalunya 
 
5.4. Anàlisi sectorial del teixit associatiu: associacionisme juvenil, ONGD, voluntariat 

social… 
 
 
6. Debats i reptes del teixit associatiu 
 
6.1. Entitats reivindicatives i de militants vs entitats de serveis i d’usuaris 
 
6.2. Independència vs dependència econòmica i relacional de l’administració. El debat sobre 

la participació ciutadana 
 
6.3. Voluntariat vs professionalització, participació vs “management” 
 
6.4. L’aparició del Tercer Sector: entre el Sector Públic i el Mercat un espai per a 

l’economia social 
 
7. Moviments socials, associacions i educació 
 
7.1. Socialització i impacte de l’acció col·lectiva en la biografia dels individus 
 
7.2. Propostes educatives generades a partir de moviments socials i associacions i efectes en 

les polítiques educatives 
 
 
 
4. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES 
 
El desenvolupament de l’assignatura es fa en base a tres tipus de processos d’ensenyament-
aprenentatge: 
 
 
a) E-A Presencial (25 hores) 
 
- avaluació inicial i final 
- exposicions professor 
- comentari de textos escrits i audiovisuals 



- exposicions alumnat 
 
b) E-A Dirigit (35 hores) 
 
Realització d’un treball de grup. Es tracta de fer un reportatge sobre un moviment social o 
fenomen de mobilització col·lectiva amb un mínim teixit associatiu de referència. El guió és 
absolutament lliure i el format també (treball “clàssic” escrit, en format butlletí o revista, vídeo, 
pàgina web...). Caldrà fer una primera tutoria per consensuar el guió i una segona de seguiment 
abans de l’exposició a classe. 
 
c) E-A autònom (15 hores) 
 
Realització d’un treball individual de lectura. Es tracta de fer una recensió d’un llibre de caire 
fonamentalment teòric de la bibliografia adjunta (també es pot proposar un de direrent si es 
justifica). Aquesta recensió haurà de constar, com a mínim, d’aquestes parts: un resum de la tesi 
principal i de les principals conclusions, un comentari crític (punts forts i punts febles) i una 
valoració personal. L’extensió serà com a màxim de 5 pàgines, distribuïdes de la següent forma: 
1 pàgina per al resum, 2 per als punts forts i punts febles i 2 per a la valoració personal.  
 
 
5. AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DELS APRENENTATGES 
 
 
Els criteris d’avaluació són els següents: 
 
 
a) E-A presencial 
 
L’assistència i participació en les activitats de classe són fonamentals per a l’assoliment dels 
objectius d’aprenentatge. Es realitzarà el primer dia de classe un exercici d’avaluació inicial per 
detectar els coneixements previs, i el darrer dia de classe es passarà un exercici d’avaluació final 
amb unes preguntes similars, en el qual l’alumne haurà de valorar els aprenentatges fets en 
funció del que va contestar a l’exercici inicial. L’exercici d’avaluació inicial i final es centrarà 
en la demostració per part de l’alumne dels aprenentatges teòrics i de l’aplicació d’aquests 
aprenentatges a situacions noves. Valdrà el 25% de la nota final. 
 
 
b) E-A dirigit 
 
L’avaluació es farà fonamentalment a partir de la realització òptima del treball de grup, i també 
es tindrà en compte l’exposició realitzada a classe. En aquest treball l’alumnat haurà de 
demostrar les següents competències: connexió amb les teories i conceptes apresos a 
l’assignatura i a les lectures; coherència narrativa i claredat expositiva; profunditat en l’anàlisi; 
visualització del treball en equip; innovació en el disseny i format del treball. A l’exposició oral 
hauran de demostrar capacitat de síntesi i capacitat de comunicació eficaç i amena. Aquest 
treball representa un 50% de la nota final. 
 
c) E-A autònom 
 
L’avaluació es farà amb la ressenya escrita del llibre que l’alumne ha seleccionat. Es valorarà la 
capacitat de síntesi, la coherència narrativa, l’agudesa en la detecció dels punts forts i febles, la 
profunditat de la valoració personal de la lectura i la correcció ortogràfica i sintàctica. La 
ressenya comptarà el 25% de la nota final. 
 
 



6. MATERIALS 
 
 
Per fer la recensió cal triar un d’aquests llibres:  
 
DALTON, R.; KUECHLER, M. (1990). Los nuevos movimientos sociales. Valencia: Ed. Alfons 
el Magnànim. 
 
IBARRA, P., et al (2003). Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de 
políticas públicas. Icària Editorial. 
 
JAVALOY, F., et al. (2001), Comportamiento colectivo y movimientos sociales, Madrid: 
Prentice Hall. 
 
JEREZ, A. (coord.) (1997). ¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una 
sociología del Tercer Sector. Madrid: Tecnos. 
 
LARAÑA, E. (1999). La construcción de los movimientos sociales. Madrid: Alianza. 
 
NEVEU, E. (2002), Sociología de los movimentos sociales. Barcelona: Hacer. 
 
NÚÑEZ FLORENCIO, R. (1993). Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos 
movimientos sociales. Síntesis: Madrid. 
 
RIECHMANN, J.; FERNANDEZ BUEY, F. (1994). Redes que dan libertad. Introducción a los 
nuevos movimientos sociales. Barcelona: Paidós. 
 
ZUBERO, I. (1996). Movimientos sociales y alternativas de sociedad. Madrid: Hoac. 
 
 
Per fer el treball, és útil la següent llista de publicacions, ja que tracten en capítols monogràfics 
diferents moviments socials (alterglobalització, ecologisme, pacifisme, feminisme, veïnal, obrer, 
identitat sexual, solidaritat...): 
 
FUNES, M.J.; ADELL, R. (Eds.) (2003) Movimientos sociales: cambio social y participación. 
Madrid: Uned Ediciones. 
 
GRAU, E.; IBARRA, P. (coord.) Anuario movimientos sociales. Donostia: Betiko Fundazioa-
Barcelona: Icària Editorial. Publicat anualment des de l’any 2000. 
 
Guia útil per a la transformació social 2003, www.moviments.info Aquesta guia i la pàgina web 
són una mena de “pàgines grogues” de col·lectius, espais, publicacions dels diferents moviments 
socials de Catalunya. 
 
ROBLES, J.M. (comp.) (2002) El reto de la participación. Movimientos sociales y 
organizaciones. Madrid: Antonio Machado. 
 
SUBIRATS, J. et al (1999). ¿Existe sociedad civil en España? Responsabilidades colectivas y 
valores públicos. Madrid: Fundación Encuentro. 
 
 
 
 
Altres lectures complementàries: 
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BÉJAR, H. (2001). El mal samaritano. El altruismo en tiempos del escepticismo. Madrid: 
Anagrama. 
 
CASADO, D. (2000). El sector no lucrativo en España. Madrid: Fundación BBV. 
 
CASTIÑEIRA, A. (1990). Societat civil i Estat del Benestar. Barcelona: Pòrtic. 
 
GARCÍA ROCA, J. (1994). Solidaridad y voluntariado. Santander: Sal Terrae. 
 
NIETO PEREIRA, L. (coord.) (2001). Cooperación para el desarrollo y ONG. Una visión 
crítica. Madrid: Los libros de la Catarata. 
 
RODRÍGUEZ CABRERO, G. (dir.) (2003). Las entidades voluntarias de acción social en 
España. Informe general. Madrid: FOESSA-Cáritas. 
 
TORNER, C. (ed.) (2001). Catalunya no governamental. Aportacions de cinc ONG catalanes a 
la governació. Barcelona: Pòrtic. 
 
TRAUGOTT, M. (2002) Protesta social. Barcelona: Hacer. 
 
VERNIS, A.; IGLESIAS, M.; SANZ, B.; SAZ, A. (2004) Los retos en la gestión de las 
organizaciones no lucrativas. Claves para el fortalecimiento institucional del tercer sector. 
Barcelona: Granica. 
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