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Prerequisits

No hi ha prerequisits si hom disposa dels coneixements equivalents a l'assignatura de Fonaments de
Sociologia (impartida a 1er dels graus de Polítiques i de Sociologia)

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és iniciar a l'estudiant de grau en la sociologia de la
cultura.  Hi ha qui la identifica amb l'estudi d'àrees institucionalitzades més o menys
diferenciades. Però també hi ha qui diu que l'estudi de la cultura no és tant el d'una àrea

 distinta de la vida social com el d'un aspecte present en gairebé qualsevol fenomen
  social. En aquest programa d'iniciació recollirem ambdues posicions pendents

d'examinar com la cultura pot constituir, reproduir o desafiar les subjectivitats i les
estructures socials.

Competències

Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.

Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre la cultura.
Comparar la lectura dels fenòmens culturals des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Definir els conceptes sociològics que interpreten els fenòmens culturals.
Definir els fenòmens socials subjacents a les polítiques i els conflictes culturals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Explicar les interpretacions socials de la cultura d'acord amb aquests enfocaments.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la cultura.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Relacionar els debats entorn d'aquests enfocaments, referits a la cultura, amb el context històric en el
qual han sorgit.
Relacionar els enfocaments teòrics amb els debats sobre l'ordre social i l'acció.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

Bloc 1.El concepte de cultura a la societat i a la sociologia

Cultura y societat.
Sociologia de la cultura i el coneixement.

Teories sociològiques i sociologia de la cultura

Cultura i estructura social.
La vida social de les idees.
Cultura i constitució de l'individu.
Cultura, desigualtat i dominació.
Cultura com a representació significativa.
Cultura i crítica de la representació.
Cultura i desconcert

Interpretació de les cultures

Teoria de la pràctica

Bloc 2. L'estudi de la Cultura (donant especial rellevancia a les arts) des de la
sociologia de la cultura

La construcció social de la Cultura

La invenció de l'art.
La construcció social dels nivells culturals.

Sociologia de la cultura del consum cultural

Fonaments per a una sociologia del gust i el disgust.
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Fonaments per a una sociologia del gust i el disgust.
Dimensió col·lectiva del consum cultural: identitat, alteritat, diferència i gregarisme.
La percepció estètica i l'espai social.
Cultura i poder
Més aportacions a l'estudi de l'estatus i el consum cultural.
És possible una ciència de les obres?

Sociologia de la cultura de la producció cultural

Creació individual, creació col·lectiva.
Reproductibilitat tècnica de l'art.
Producció cultural: art, artesania, industria cultural.

Mercat, administració i polítiques culturals

Mercat dels béns simbòlics.
Administració de la cultura.
Polítiques culturals

Bloc 3. Les cultures subalternes: aïllament, hibridesa, integració, resistència,
transformació.

Les cultures populars
Popular des del punt de vista de la cultura dominant.
Cultures populars i la comunió.
Algun cas notable de cultura popular transformadora.

Metodologia

Classes magistrals.

Exercicis pràctics a l'aula.

Reunions individuals i seminaris grups reduïts.

Lectura de textos i treball amb material audiovisual.

Presentació de preguntes.

Elaboració d'un treball en equip.

Exposició d'un treball en equip.

Redacció de tres assaigs sobre lectures.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes, comentari de textos i una exposició. 35 1,4 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

Tipus: Supervisades
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Reunions individuals o en grups reduïts per resoldre dubtes, preparar les
preguntes i fer el seguiment de la preparació de l'exposició i l'elaboració dels tres
assaigs.

5 0,2 1, 3, 6, 9, 10,
11, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura de textos, preparació setmanal de preguntes i elaboració de tres
assaigs a partir de lectures i d'un treball en equip i preparació de la seva exposició
a classe.

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1) ,Elaboració de tres assaig originals  de 1000 paraules cadascun. Un associat a cada bloc.
L'organització, el funcionament i els criteris d'avaluació s'explicarà a classe i es difondran pel campus virtual.
Individual. 30% de la nota final (10+10+10). Per ser avaluat/da en un assaig, cal haver assistit
regularment a les classes (75%).

2) Elaboració d'un treball en equip  al grup classe. L'organització, el funcionament i elsi exposició d'aquest
criteris d'avaluació s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Grup. 20% de la nota final.

3) . Cada setmana caldrà elaborar Elaboració setmanal de preguntes una pregunta i la corresponent
a (entre 150 i 300 paraules aproximadament) sobre un text dels que treballarem a classe. Caldràrespost

penjar-la al campus virtual dos dies (24 hores) abans de la sessió en la que les posarem en joc. Per tal de
ser avaluats/des enaquest apartat cal haver-les presentat, de la manera assenyalada, com a mínim, 6
preguntes, dues en cada Bloc del programa. L'organització, el funcionament i els criteris d'avaluació
s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Individual. 30 % de la nota final. Per ser avaluat/da en
aquest apartat  i ser present en la sessió directamentcal haver assistit regularment a les classes (75%)
relacionada amb les preguntes presentades.

4)  Per que faci mitjana caldrà que la nota sigui superior a 4. Individual. 20%Prova escrita, al final del curs.
de la nota final.

Altres consideracions:

És imprescindible que l'estudiant guardi una còpia dels exercicis que lliura al professor.

La qualificació de No presentat implica no haver estat avaluat/da en cap dels apartats anteriors.

Estudiants de grau. Els/les estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 i inferior a 5, tindran
dret a un examen de recuperació per assolir l'aprovat, que es celebrarà en el període previst per la facultat.
En aquest mateix període es podran lliurar, corregits i millorats, els assaigs suspesos. Però només si han
estat presentats quan tocava i seguint les indicacions corresponents.

Estudiants de llicenciatura. Seran avaluats/des de la mateixa manera que els de grau, però podran refer els
treballsen un interval més llarg de temps i presentant-se a una segona prova escrita, encara que no hagin
superat el 4 en la primera.

El funcionament del curs dependrà de que els/les estudiants assisteixin a les tutories prescrites, treballin els
textos a consciència i lliurin les preguntes o els assaig abans de la sessió. Que elaborin el treball en equip i l'
exposin el dia assignat i que participin activament en les discussions.

És convenient que l'organització sigui la mateixa per a tots els/les estudiants matriculats en l'assignatura.
També en el cas dels/les procedents d'intercanvi.

La naturalesa de l'assignatura i el caràcter de l'avaluació fa imprescindible l'assistència regular a les
sessions de classe.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i exposició d'un treball en equip 20 % 20 0,8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Preguntes setmanals 30 % 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Prova escrita 20 % 2 0,08 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Realització de tres assaigs 30% 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia
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