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CONTI NGUT 

 L'assignatura preten abordar el problema de com la societat produeix el coneixement i 
també de com les idees poden contribuir a consolidar o a canviar l’ordre social. Això 
ens portarà, en un primer moment, a reconsiderar les aportacions de la sociologia 
comprensiva de Weber, les anàlisis del significat de l’interacció social de Mead i les 
aplicacions del mètode fenomenològic de Husserl, dirigides a la comprensió de les 
estructures de la vida quotidiana com a escenari de l’acció social. 
 
Un cop alcarits aquests antecedents ens centrarem plenament en la tesi de la construcció 
social de la realitat. L’anàlisi detallada d’aquesta tesi ens portarà a una exposició 
sistemàtica sobre el paper del coneixement en la societat en el marc d’una dialèctica 
fonamental entre individu i societat, que s’articula entorn dels procesos 
d’institucionalització, de legitimació i d’interiorització de la realitat. Finalment es 
tractarà d'il.lustrar aquests procesos de socialització de la mà de la construcció social del 
gènere. 

TEMARI  

1. Introducció 
1.1 Naturalesa i àmbit d’estudi de la sociologia del coneixement 
1.2 Problemes de la sociologia del coneixement  

1.2.1 El subjecte del coneixement 
1.2.2 Ciència i coneixement 
1.2.3 Judicis de valor i neutralitat valorativa 
1.2.4 La construcció de l'objecte d'estudi 

 
2. Desenvolupament històric 

2.1 Antecedents intel.lectuals de la sociologia del coneixement: 
2.1.1 La falsa conciència (Nietzsche) 
2.1.2 Relativitat històrica del coneixemente humà (Dilthey) 
2.1.3 La determinació social de la conciència (Marx) 

2.2 Pressupòsits de la sociologia del coneixement 
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2.2.1 El fets socials com a coses (Durkheim) 
2.2.2 El context de significació de l'acció social (Weber) 
2.2.3 L'ordenació social del coneixement humà (Scheler) 
2.2.4 El concepte d'ideologia (Mannheim) 
2.2.5 L’etnometodologia (Garfinkel) 

 
3. La construcció social del coneixement 

3.1 Els fonaments del coneixement a la vida quotidiana 
3.1.1 El concepte de Lebenswelt (Husserl) 
3.1.2 L'estructura del món del sentit comú de la vida quotidiana (Schütz) 
3.1.3 Les realitats múltiples (Schütz) 
3.1.4 La interacció social: l'individu com ‹altre generalitzat› (Mead) 

3.2 La societat com a realitat objectiva (Berger i Luckmann) 
3.3 La societat com a realitat subjetiva (Berger i Luckmann)  
3.4. Gènere com a constructe social: la construcció androcèntrica de la realitat 

 

AVALUA CIÓ 

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà seguint un criteri d’avalaució continuada a 
partir de la participació activa dels estudiants i de dos parcials.   
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TUTORI A  INTEGRADA 

Seguiment personalitzat durant la realització de una fitxa de lectura segons uns criteris 
que s’establiran clarament a l’inici del curs.  
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