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Objectius 
 
Aquest curs d'Epistemologia invita l’estudiant a exercitar la reflexivitat proposant-li 
l’adopció d’una perspectiva crítica sobre la pràctica de l'ofici de sociòleg. No és, doncs, un 
curs sobre teories, sinó que vol fomentar l’hàbit d’una reflexivitat exigent al servei d'una 
pràctica professional rigorosa. Per aconseguir aquest propòsit, el curs es desenvolupa en 
tres blocs de continguts: unes observacions prèvies sobre la perspectiva sociològica; 
unes consideracions a propòsit del coneixement científic i una revisió dels problemes 
epistemològics que planteja la recerca en sociologia. Complementàriament, es duran a 
terme una sèrie de pràctiques que tenen una doble vessant: d’una banda, aproximar 
l’estudiant a diverses ocupacions pròpies de l’ofici, més a prop de la divulgació 
sociològica que de la mateixa recerca acadèmica i, de l’altra, l’exercici de la reflexivitat 
aplicada a exemples concrets de recerques sociològiques realitzades. 
 
Avaluació 
 
L’avaluació continuada tindrà en compte: 
a. l’assistència regular a classe (condició necessària per a una avaluació continuada) 
b. l’evolució dels treballs individuals continguts en el portafoli, amb atenció especial al 

progrés en el domini dels aspectes formals del discurs sociològic. El  portafoli constarà 
de diversos treballs que es realitzaran de manera progressiva durant el curs, en 
relació amb les sessions pràctiques (70 per cent) 

c.  un examen final escrit (30%) 
d. L’aprovació del curs exigeix tenir aprovats, simultàniament, el portafoli i l’examen final 
 
Aquest sistema d'avaluació continuada, per tant, pressuposa l'assistència regular a 
classe. En cas que no es pugui complir aquesta condició prèvia, a principi de curs, 
l’estudiant haurà d'acordar amb la professora la forma d'avaluació més idònia a les seves 
circumstàncies que, en qualsevol cas, inclourà un examen final de la totalitat de la 
matèria. 
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PROGRAMA GENERAL 
 
1. Preàmbul 
  
 1.1. La sociologia, cos de coneixements o perspectiva? 
 1.2. Problemes socials i sociològics 
 1.3. Saber comú i coneixement sociològic 
 1.4. Ingenuïtat positivista i sistematització del dubte  
 1.5. Utilitat i inutilitat de la sociologia 
  
2. Coneixement, coneixement científic i sociologia de la ciència 
 
 2.1. Pensament i acció  
 2.2. Dubte i certesa 
 2.3. Teoria i provocació  
 2.4. Confusió i descoberta 
 2.5. Indicis i paradoxes 
 2.6. Curiositat ociosa, saber instrumental i cientisme  
 
3. L’ofici de sociòleg 
 
 3.1. La iniciació a l’ofici 
 3.2. El pensament relacional 
 3.3. El dubte radical 
 3.4. La crítica de la tradició culta 
 3.5. L’objectivació participant 
 
Sessions pràctiques 
 

A. Per què, sociologia? (1)  
B. La sociologia com a art 
C. El mite del mètode experimental 
D. La conferència  
E. El dia que el món va canviar. Ciència i societat 
F. L’article periodístic  
G. L’ús dels llenguatges audiovisuals 
H. Un exercici de desconstrucció i reconstrucció conceptual  
I. Per què, sociologia? (2)  
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