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1.  INTRODUCCIÓ. 
1.1. La sociologia 

La perspectiva sociològica.  Els orígens de la sociologia.  Els grans temes 
de la sociologia: relacions socials, canvi social, desigualtat, ordre i conflicte.  
Principals característiques de la perspectiva sociològica. 

  1.2.La societat 
Natura i cultura: la persona com a ésser social.  Estructura 
social, acció social i interacció.  La teoria dels rols.  La realitat de la vida 
quotidiana i el món donat per descomptat.  Sociologia, història i biografia. 

 
 
  2. ELS GRANS PROCESSOS DE LA VIDA EN SOCIETAT. 
  2.1. El procés de socialització. 

La societat com a realitat subjectiva.  Els mecanismes de 
socialització.  Els agents de socialització.  Socialització i identitat personal.  
Socialització primària i secundària.  Els processos de ressocialització.  La 
marginalitat: "normalitat” i "desviació" social. 

2.2. El procés d’institucionalització. 
 La societat com a realitat objectiva.  Tipificacions, rols i rutines.  El concepte 
d'institució.  Objectivació, interpretació i justificació de la realitat: el concepte 
de legitimació.  Característiques de les institucions i tipus d'institucions. 

 
 
3. LA INSERCIÓ DE L’INDIVIDU EN LA SOCIETAT. 
3.1. La família 

Models d'organització de la institució familiar.  Família i esfera 
privada.  Família i gènere.  Família i classe social. 

3.2 . L'educació. 
La institució educativa en les societats contemporànies. 
Educació i control social.  Educació i gènere.  Educació i classe social. 

3.3 . Els mitjans de comunicació. 
Els mitjans i la construcció d’evidències col·lectives. 
Propaganda, publicitat i ideologia.  Del reflex de l’opinió pública a la creació 
d'opinió. 

3.4. Cultura, religió i ideologia 
La busca i la construcció del sentit.  Valors i legitimacions.  La 
institucionalització dels fenòmens religiosos. 
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4. EL MARC ESTRUCTURAL DE LA VIDA EN SOCIETAT. 
4.1 . Divisió del treball, desigualtat social i classes socials. 

El treball i la divisió social del treball.  Les formes de desigualtat social.  
Diferenciació social, estratificació social i classes socials. L'estructura de 
classes en la societat industrial.  L'estructura de classes en les societats 
capitalistes avançades. 

4.2. El poder i l’Estat 
Poder i autoritat.  La legitimació del poder.  L'autoritat racional-legal i l’Estat.  
La burocratització de la societat.  Característiques de les organitzacions 
burocràtiques. 

 
5. CONCLUSIÓ 
5.1. El cicle de la vida humana. 
         La infància.  La joventut.  L'edat adulta.  La vellesa i la mort. 
5.2. El  marc de la vida quotidiana. 
        Treball, oci i consum. 
5.3. Recapitulació: l’individu i la societat, des de la perspectiva sociològica. 
 
Bibliografia bàsica 
Peter Berger, Invitació a la sociologia, Barcelona, Herder, 1986 (lectura obligatòria). 
 
Bibliografia complementaria 
Peter Berger i Thomas Luckmann, La construcció social de la realitat, Barcelona, Herder, 1988 
Fausto Miguélez et al., Desigualtat i canvi.  L’estructura social contemporània, Barcelona, 
Proa/UAB, 1997 
i altres textos, tant de caràcter general com relatius a cadascun dels temes del programa, que 
s’indicaran a classe. 
 
Avaluació 
Examen escrit. Un de previ en acabar el primer quadrimestre i un al final del període lectiu. 
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