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PROGRAMA

1. La perspectiva sociològica.

Sociòlegs i sociologia. Principals característiques de la perspectiva
sociològica: la curiositat, l'objectivitat i la voluntat de comprensió; el
desemmascarament i la relativització dels fets socials. La parcialitat i
l'autonomia de la perspectiva sociològica.

2. La societat.

Natura i cultura: l'home com a ésser social i els fonaments de la socialitat.
Estructura social, acció social i interacció; la rutinització de les experiències i
l'anonimització de les relacions socials; la teoria dels rols. La realitat de la
vida quotidiana, i el món donat per descomptat. Sociologia, història i
biografia.

3. La sociologia com a disciplina.

Naixença de la sociologia. Sociologia i contrarrevolució; Comte i el
positivisme. Els grans clàssics europeus: Marx, Durkheim, Weber; Freud i la
sociologia. Els grans temes dels clàssics, i la pertinència de les seves
preguntes: classes socials; poder i autoritat; treball i divisió del treball;
racionalitat i organitzacions burocràtiques.

4. El procés de socialització.

La societat com a realitat subjectiva. Models culturals, aprenentatge i
interiorització. Socialització primària i secundària. Socialització, construcció i
preservació de la identitat. "Normalitat" i "desviació" social.

5. La institucionalització.

La societat com a realitat objectiva. Tipificacions, rols i rutines. Concepte
d'institució. Objectivació, interpretació i justificació de la realitat: el concepte
de legitimació. Característiques de les institucions. Tipus d'institucions:
institucions primàries i secundàries. Un exemple d'anàlisi sociològica d'una
institució.
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LECTURES OBLIGATÒRIES

Invitació a la sociologia, de Berger.

AVALUACIÓ

Examen escrit.


