
SOCIOLOGIA GENERAL I
1r semestre 1996-1997

J.Estruch (grup 01), J.Verdaguer(grup 02) i
S.cardus (grup 51)

I.La perspectiva sociologica
Sociolegs i sociologia.
Caracteristiques de la perspectiva sociologica.
Relativitzaci6, desemmascarament i irrespectuositat.
Parcialitat i autonomia de la perspectiva sociologica.
Utilitat i inutilitat de la sociologia.

2.La societat
Natura i cultura.
Eis fonaments de la socialitat
Estructures socials i relacions socials.
Realitat de la vida quotidiana i m6n donat per descomptat.
Rutinitzaci6 i anonimitzaci6

3.La institucionalitzaci6
La societat com a realitat objectiva
Tipificacions i rutines
El proces de diferenciaci6 social
L' estructura social
El conflicte

4.Legitimaci6
Manteniment i transmissi6 de les institucions socials
Cultura i ideologia

5.EI proces de socialitzaci6
La societat com a realitat subjectiva
Socialitzaci6 primaria i secundaria
"Normalitat" i desviaci6 social

6.EIs grans desafiaments de la sociologia
La imaginaci6 sociologica
Determinisme i Ilibertat
Sociologia i humanisme



BERGER, Peter L. 111vitaci6a la sociologia. Una perspectiva humal1istica. Ed. Herder.
Barcelona, 1986. Ed. original : 111vitatitol1to sociology: A humal1istic perspectives.
Dubleda & Company, Inc. Nova York, 1963

A part d'aquesta obra, en eI programa de classes pnlctiques s'indicaran les lectures
obligatories complementaries.

ARON, Raymond. Les etapes del pensamel1t sociologic. Herder, Barcelona, 1994. Ed.
original: Les etapes de la pensee sociologique, Gallimard, Paris, 1967.

BERGER, Peter L. i LUCKMANN, Thomas. La c0l1strucci6 social de la realitat. Un
tractat de sociologia del coneixenlent. Herder. Barcelona, 1988. Ed. original: The social
construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Doubkeday &
Company, Inc. Nova York, 1966.

CLAY AL, Paul. Els mites fundadors de les ch!ncies socials. Herder. Barcelona, 1991.
Ed. original: Les mythes fondateurs des sciences sociales. Presses Universitaires de
France. Paris, 1980.

GIDDENS, Anthony. Sociologfa. A1ianza Universal Textos. Madrid 1991. Ed.original:
Sociology. Polity Press. Cambridge, 1989.

MILLS, Carl Wrigth. La imaginaci6 sociologica. Herder. Barcelona, 1987. Ed. original:
The sociological imagination. Oxford University Pres. Nova York, 1959.

ROCHER, Guy. Introducci6n a la sociologia general. Herder. Barcelona, 1973. Ed.
original: Introduction a la sociologia gem}rale. Editions Hurtubise HMH.Ltee,
Montreal.

Les classes practiques tindran un programa especific amb les propostes de treball
corresponents a cada sessi6, que s'entregara a c1asse per a la seva preparaci6.

L'assignatura Sociologia General I s'avalua a traves d'un examen escrit. Tanmateix
formaran part de la nota final tant l'avaluaci6 de la participaci6 activa en les sessions
practiques com de treballs escrits i orals que s'hi realitzin. 16



1.- Que es politica? Els conflictes socials.
conflictes socials.

2.- El poder politic. Poder, forya i autoritat. Els components del poder
politic: coacci6 i legitimitat.

3.- Les formes de legitimaci6.
democratica.

5.- L'organitzaci6 politica.
politica.

6.- El sorgiment de l'Estat com a forma moderna d'organitzaci6; factors
i caracteristiques.

7.- De l'Estat absolut a l'Estat liberal
burgeses. Les experiencies europees i
organitzaci6 de l'Estat liberal.

de dret: les revolucions
americanes. Principis i

8.- L'evoluci6 de l'Estat liberal. La democratitzaci6 de l'Estat
liberal.

9.- La crisi del liberalisme en el segle xx. Les alternatives: l'Estat
feixista i l'Estat sovietic.

10.- L' Estat contemporani. Predomini de l'ideal democratic. L'Estat
"social i democratic" 0 "Estat del Benestar". Canvis i continultats
respecte de l'Estat liberal.



11.- La base humana de l'Estat: poblaci6, societat i naci6. Conceptes de
naci6. Relacions entre naci6 i Estat.

12.- La base territorial de l'Estat. L'Estat unitari. La confederaci6
d'Estats. El federalisme.

13.- La descentralitzaci6 dels Estats. Els Estats amb governs regionals.
El govern local.

15.- Les diverses formes politiques no democratiques: dictadura. Regims
autoritaris i totalitaris. Les transicions democratiques.

16.- Les institucions de l'Estat.- La divisi6 de poders. Origen del
concepte; variacions. El concepte de regim politic; regim presidencial i
regim parlamentari. Altres regims politics.

17. - Els Parlaments: origen. La representaci6. Estructura dels
Parlaments. L'elecci6 dels parlamentaris: sistemes i processos
electorals. La importancia politica dels sistemes electorals.

18.- L'activitat legislativa. La tramitaci6 de les lleis. El control del
govern. El paper del parlament en el nomenament del govern. Els
mecanismes de control parlamentari.

19.- L'Executiu: evoluci6 historica. Monarquia i Republica. Cap d'Estat
i govern. El govern: composici6 i funcionament.

20.- Les Administracions publiques.
d'estructuraci6 de les administracions.
burocracies. Politica i administraci6.

Els principals models
Els principis basics. Les

21. - Les j urisdiccions .
Jurisdicci6 i politica.

22. - La crisi de la forma poli tica estatal. - Internacionali tzaci6; i
descentralitzaci6. Els actors politics no estatals. El questionament de
la representativitat.



Es dificil asenyalar un sol text que cobreixi el conjunt de la
materia d'una manera satisfactoria. Tenint en compte factors molt
diversos, es recomana, com a textos utils pel conjunt, dues obres:

R. GARCIA COTARELO, J. L. PANIAGUA (comps.), Introducci6n £ la
ciencia politica, Madrid (UNED), diverses edicions.

Es tracta d'un llibre col.lectiu i per tant desigual, tant pel que
fa al tractament dels temes com en la qualitat dels diversos capitols.
Molt complet, des del punt de vista de les qUestions tractades.

C. RODRIGUEZ AGUILERA, P. VILANOVA, Temas de Ciencia Politica,
Barcelona (Ed. PPU), 1990.

Llibre introductori i molt simple; serveix com a esquema basic, tot
i que algunes questions no hi s6n tractades.

L'avaluaci6 dels alumnes es basara en la seva participaci6 en les
sessions de practiques i en una prova final. Aquests dos elements tenen
una ponderaci6 aproximadament igual per a produlr la qualificaci6 final.


