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OBJECTIUS 
Des del punt de vista dels continguts, el curs vol familiaritzar els i les estudiants de 
Ciències Polítiques i de l'Administració amb les principals aportacions de la sociologia 
sobre els processos d'estructuració de la desigualtat social. Es treballaran les diferents 
aproximacions teòriques als eixos d'estructuració de la desigualtat (especialment els 
de classe, gènere i edat) i la seva aplicació empírica a la realitat catalana i espanyola. 
Tan les aproximacions teòriques com el marc històric es circumscriuen, bàsicament, a 
la formació de les societats capitalistes patriarcals occidentals. 
Alhora, des del punt de vista pedagògic, el curs vol contribuir a exercitar la reflexió 
crítica de les i dels estudiants (on l'argumentació oral i escrita i fonamentada n'és un 
element principal), l'autonomia en l'aprenentatge (on la lectura i comprensió de textos i 
la seva discussió n'és un element principal), i el treball en equip (on l’elaboració en 
grup d’un treball tutoritzat n'és un element principal). 

PROGRAMA 

Introducció 
1. Sociologia i Estructura social 
 
2. El concepte d’estructura social. Els eixos d'estructuració social: classe, sexe i 

gènere, edat, ètnia i territori 
 
3. La relació entre agència i estructura social 
 
Eixos d'estructuració social: teoria i aplicació a Catalunya i Espanya 
1. Introducció 

La divisió del treball. El concepte de treball. L’adveniment del capitalisme patriarcal i la 
seva expansió. El taylorisme-fordisme. Tendències actuals. El context històric català i 
espanyol. 
  

2. La desigualtat social per raó de classe 
Els debats sobre el concepte de classe social. L'enfocament de Marx. Explotació, 
dominació i conflicte de classes. L'enfocament de Weber. Classe, status i poder. La 
comparació entre el model marxista i el weberià. L'enfocament funcionalista (Davis i 
Moore). Estratificació i mobilitat social. La comparació entre l'enfocament funcionalista i 
el marxista. La comparació entre el weberià i el funcionalista. Els enfocaments 
neomarxistes (Wrigth), neoweberians (Goldthorpe) i la seva comparació. Classe i 
agència (Thompson i Elster). Les crítiques al reduccionisme de classe. L’estructuració 
de les classes socials a Catalunya i Espanya 



 
3. La desigualtat social per raó de sexe, de gènere i d'edat 

Els debats sobre els conceptes de sexe i de gènere. L'enfocament de Delphy. Modus 
de producció domèstic. L'enfocament de Harrison. Modus de producció primaris i 
secundaris. El patriarcat. La relació entre patriarcat i capitalisme. Les aportacions de 
Hartmann, Walby i Izquierdo. El debat producció versus reproducció. Els debats sobre 
el concepte d'edat. Edat social i generació. L'adultocràcia. Patriarcat i edat. La relació 
entre la desigualtat de sexe, gènere i d'edat. L’estructuració per raó de sexe, de gènere 
i d’edat a Catalunya i Espanya 
 

4. Estructura i canvi social  
Els debats sobre el concepte de canvi social. Factors de canvi social. Els agents 
socials. Moviments socials a Catalunya i Espanya 

AVALUACIÓ 
Hi ha dos modalitats d'avaluació. L'estudiant n’haurà d'escollir una.  
A) La primera consisteix en una avaluació contínua de l’assignatura que es basa en 
la participació a classe, els comentaris de lectures, un treball individual i d'un treball en 
grup. 
 S’entén per participació a classe des de la formulació de preguntes fins a 

l'elaboració de comentaris sobre les temàtiques que s'estiguin tractant.  
 Els comentaris de lectures són trobades programades al llarg del curs entre 

professor i estudiants per discutir un text prèviament llegit. La finalitat és 
aprofundir aspectes tractats en les sessions normals de classe, a través de la 
lectura, de la clarificació de dubtes, del debat i de comentaris crítics, però en un 
context diferent: els i les protagonistes son els estudiants, on el professor té un 
paper mediador. L'horitzó que inspira els comentaris de lectures és transformar 
una activitat prèvia, la lectura individual, en una activitat de grup. Una activitat de 
grup que permeti la participació en la construcció col·lectiva d'un discurs que superi 
les limitacions d'una comprensió individual i aïllada del text, necessària però no 
suficient.  
Pel desenvolupament de cada seminari caldrà portar un escrit mecanografiat (cal 
portar dos còpies), que podem anomenar Guió pel debat, on hi figurin els 
següents punts: 

 Mapa conceptual de la lectura (obligatori) 
 Dubtes sobre el text (optatiu) 
 Vincular alguna de les idees del text amb algun esdeveniment de la pròpia 

experiència vital (obligatori) 
 Adjuntar articles, anuncis, acudits, poemes, cançons, referències 

cinematogràfiques i literàries, pàgines web... tot allò que sembli oportú 
(optatiu)  

Aquest guió és l’eix fonamental sobre el qual construir la dinàmica de cada sessió 
de seminari i la intervenció de cada participant. És la reflexió prèvia que cal per tal 
d'establir un mínim debat i comentari sobre la lectura i més enllà d'aquesta. En 
aquest sentit les trobades no tenen per finalitat resumir el text, sinó treballar-lo 
col·lectivament. Es recomana que aquest escrit tingui com a màxim 2 pàgines 
d'extensió. 
Hi haurà 8 trobades. La primera amb tot el grup per exemplificar l'elaboració del 
Guió pel debat. Es durà a terme en dijous de 13:30 a 14:30. Per la resta de 
trobades (7 en total) es dividirà el grup en dos subgrups. Els comentaris de 
lectures es duran a terme el dijous de 13:30 a 14:30 (primer subgrup) i de 14:30 a 
15:30 (segon subgrup). A començament de curs es lliurarà el calendari de les 
trobades i les lectures corresponents. 



 El treball individual consisteix en elaborar un mapa conceptual sobre una de les 
temàtiques treballades en els seminaris de lectures que s'indicarà en el moment 
oportú. Haurà de tenir la forma de pòster i es recolzarà sobre lectures 
complementàries.  

 El treball en grup és un exercici sobre un tema específic treballat a classe. Aquest 
exercici haurà de tenir una extensió de 15 pàgines (possibles annexos, a part). Es 
recomana parlar amb el professor sobre el desenvolupament del treball al llarg del 
curs. 

 Les condicions i valoració de la participació en l'avaluació contínua són: 
 Participar en tots els comentaris de lectures. De les sessions programades 

s'admetran un màxim d’una absència. Sobrepassar aquest límit implica passar 
automàticament al sistema d'avaluació alternatiu. Val el 40% de la nota. 
El control de la participació als seminaris es farà per partida triple:  

 Signar el full d'assistència 
 Lliurar al començament de cada seminari una còpia de l'escrit Guió pel 

debat (cal lliurar-lo puntualment) 
 Participar activament en el seminari 

 Elaborar el treball individual, la temàtica s'indicarà el dijous 11 de desembre 
del 2003 i es lliurarà el dijous 18 de desembre del 2003. Val el 20% de la nota.  

 Elaborar el treball en grup que es lliurarà l’últim dia de classe, el dia 15 de 
gener del 2004). Val el 40% de la nota. 

 Cal aprovar totes les condicions per a aprovar l’assignatura segons aquesta 
modalitat d’avaluació. 

B) La segona forma d'avaluació és la prova clàssica d'un examen. Constarà de 
diverses preguntes sobre els temes tractats al llarg del curs.  
 La preparació de l’examen es basarà sobre la bibliografia de lectura obligatòria i el 

comentaris fets a classe. 
 L'examen val el 100% de la nota.  
 Qui s'aculli a aquesta modalitat d'avaluació es recomana que parli amb el 

professor. 
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