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Títol assignatura: Estructura Social Codi:25206
Semestre: Ir. Nombre de credits: 6

OBJECTIUS DEL CURS:

Es tracta de donar a coneixer als alumnes de Ciencies Politiques que ja
han estudiat la Introducci6 a la Sociologia, pero que no estudiaran més
assignatures d'Estructura Social, la conformaci6 de la societat
general, amb referencies a la de Catalunya i Espanya, i també els
problemes que les actual s estructures generen.

El punt central del curs és l'analisi de l'estructura social en les
societats de classes avan9ades, exposant els mecanismes de canvi que
proposen (conflicte de classes i mobilitat social). Introduir en
l'exposici6 l'analisi d'altres elements configuradors deis ordres de
posicions, com el sexe, l'edat i les diferencies culturals o racials i
fer referencia a la incidencia de la estructura social en altres ambits
de la vida social.

INTRODUCCIÓ: ALGUNS GRANS TEMES DE L'ESTRUCTURA SOCIAL D'AVUI

l. La tercera revoluci6 industrial i l'aparició de la societat de la
comunicaci6. (18,19)

2. Explosi6 demografica, migracions i transformacions de la
poblaci6. (2,3)

3. Les races i la reaparició del racisme. (1,3, 8, 16,2 O)

4. Cultura, idioma i nacionalitat. Els fets diferencials i les
identitats col·lectives. (3,8)

5. La globalització i l'aparició de la burgesia financera
internacional. (17,14)

PRIMERA P~qT: L'ESTRATIFICACIá SOCIAL.

6. Concepte d'Estructura Social. L'estratificació social com a
concepte vertebrador de l'estructura social: diferents models
d'estructura social. Les societats preindustrials. (1 a 8, 16 i 17)

7. Les societats de classes. Concepte de classe. Incidencia de la
classe social a l'educació, el treball, la vida quotidiana i el poder
político (1 a 11,16,17)

8. Analisi de les classes: les restes del sector primari a les
societats avan9ades (1 a 5).

9. Les classes propietaries nacionals. (17,19)

10. Les noves capes dirigents: la tecnoestructura i els poli tic s
professionals. (2,16,17)

11. Les classes intermitges historiques (antigues capes dirigents)
Els clprgues, els militars i els funcionaris. (1 a 10,13)
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12. Velles i noves capes intermitges: El limit entre la classe
trebal1adora i les noves classes mitjanes. (1 a 10,16,17)

13. Els nous prob1emes de la classe treba11adora. L'atur. La
jubilació anticipada. Els emigrants estrangers. Els nous marginats. (2
a 10,16,17)

14. El lumpenpro1etariat: Marginació i desviació social: delinqUencia,
prostitució, drogaaddicció, alcoholisme. La SIDA. (1,2,3,20,25)

15. Estructura social de les societats socialistes: Incidencia de nous

factors. La Nomenklatura. El model maoista. Les societats global s com
mode1s especifics d'estructura social. (22 a 24)

TERCERA PART: LES SUPERESTRUCTURES INSTITUCIONALS

16.
social.
la dona
familia

La família de la societat preindustrial. Genere i desigualtat
La família urbano-industrial. Principals trets. La igualtat de
i l'emancipació de la joventut. El divorci i l'avortament. La
a les societats avanyades (1,2,10,20)

17. La religi6 en les societats preindustrials: la religió com
ideologia. L'Església católica com organització. Els fundamentalismes.
La religió en la moderna societat industrial. Tret~ principals. Els
aven90s de l'indeferentisme i l'ateisme. (1,2,13,21)

18. L'escola com institució socialitzadora i com institució

reproductora de les classes. La igualtat d'oportunitats. (1,2,4)

19. El dret civil i el penal de l'antic regim i en les societats
industrials i avan9ades. Les institucions judicials, policials i
penitenciaries. (3,4)

20. L'organitzaci6 politica. El poder poli tic en les diferents
societats. Els partits politics i els sindicats. (2,3,12,16)

21. Els poders econ6mics i els grups de pressió. Els poders
factics: Els cops d'Estat i les dictadures. (1,9,11,16)

Els números entre parentesi fan referencia als números de1s llibres de
la bibliografia.

BIBLIOGRAFIA BASICA: Cada alumne, per completar les explicacions de la
classe, haura de familiaritzar-se en el maneig d'un deis Manuals que
s'indiquen a continuació:

l. GIDDENS, A.: Sociologia. Alianza Universidad, 1991. (parts 3a.i 4a.)
2. CAMPO, Salustiano del (Ed.): Tratado de Sociologia. Taurus,
Madrid, 1984 (cap. 3,5,6 i parts 4a i 5a)
3. ~ARSAL, J.F. (Ed.): Nuestra Sociedad.Vicens Universidad,
Barcelona, 1980. (parts 2 a i 3a)

4. BOTTOMORE, T, B.: Introducción a la sociologia. Peninsu1a,
Barcelona, 1979.
5. LITTLEJOHN, J.: La estratificación social. Alianza Ed.1983
(cap. sociedad de castas i sociedad esclavista)
6. BARBER, Bernard.:Estratificación Social. México, FCE., 1991
(caps. 1,3 i 5 a 8).
7. CROMPTON, Rosemary: Clase y estratificación. Tecnos, 1993.
8. MIGUELEZ, F. (et alt): Desigualtat i canvi. Proa, 1997
9. FEI'I'OALONSO, R.: Estructura Social Contemporanea. Siglo XXI,
Madri.d, 1995.
la. GIDDENS. A.: La estructura de clases en las sociedades
avanzadas. ~~ianza Universidad, 1983

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.

11. ROUSSEAU: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los
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hombres.

12. ENGELS: Del socialismo utópico al socialismo
científico.

13. ENGELS: Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado
Editorial Fundamentos. Barcelona, 1970.
14. MARX, K.: El manifiesto comunista

15. WEBER, MAX : Economía y Sociedad. México, FCE, 1983:
("Partidos":p.228-231 i "Las formas de legitimidad" : p.170-173)
16. BENDIX y LIPSET, S.M.: Clase, estatus y poder. Euramérica,
Buenos Aires, 1972. Especialmente: DAVIS y MOORE: Algunos principios de
estratificación.

17. SYLOS LABINI, P.: Ensayo sobre las clases sociales. Península,
Barcelona, 1981.
18. STOMPKA, P.: Sociología del cambio social. Alianza Editorial,
Madrid, 1995
19. WAHLSTROM, B.: Año 2002. Ed. Deusto, Bilbao, 1994.
20. AGUIRRE, A. Y RODRIGUEZ, Marisol: Skins, punkis,
okupas.Bardenas, Barna.,1997
21. BERTRAN ROSSEL: Religión y Ciencia. FCE, México, 1970 (cap. Ir.i 2n.)
22. V.V.A.A.: El sistema soviético hoy. Ed. Pablo Iglesias, Madrid,
1984 (cap. 2 a 6).
23. MARKIEWICZ, JANINA: Estratificación y movilidad social en los
países socialistas. Siglo XXI, Madrid, 1971.
24. GOFFMAN, ERVING: Internados. Amorrortu, .Buenos Aires, 1984
(cap. Ir.)
25. COMAS, Domingo: El uso de las drogas en la juventud. Juventud y
Sociedad, Barna., 1985.

PRACTIQUES:

Sota la direcció del professor els alumnes prepararan un treball que
podra assumir una de les tres modalitats següents:

-Descripció de la vida d'un irnmigrant del Tercer Món, feta d'acord amb
les tecniques d'histories de vida, on es descriguin, per una banda les
estructures domestiques, grupals, etc ... del seu país d'origen, i
d'altra, la seva integració a les estructures del nostre país.

-Analogament, descripció de la vida d'un marginat social (delinqüent,
prostituta, captaire ...) on es descriguin els seus orígens familiars,
de classe, etc .... , nivell de cultura, activitats diverses, així com
també la seva relació amb les institucions: escoles, reformatoris,
presons (en el seu cas), centres d'assistencia social, etc.

-Una investigació puntual, d'un aspecte "micro" d'un poblet petit
(família, escola o religió) que inclogui a més a més una entrevista.

Els treballs es podran fer per grups, d'un maxim de 3 persones.

AVALUACIÓ:

Per aprovar el curs, caldra aprovar l' examen final i el treball. No
obstant la nota de l'assignatura sera la de l'examen final, modulada
per la del treball i per la participació a la classe.


