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 Objectius de l’assignatura 
 
 Aquesta assignatura té per objecte l’estudi d’algunes de les grans tradicions sociològiques 
clàssiques, fent un especial èmfasi en aquelles que deriven de les elaboracions teòriques de 
Durkheim i Weber. El curs se centra particularment en l’estudi aprofundit de la figura d’aquests dos 
autors, tractant d’establir els contrastos existents entre les seves respectives elaboracions teòriques. 
 
 Temari 
 
 1. Introducció 
 1.1 Les tradicions sociològiques europea i nord-americana. 
 1.2 Els orígens de la sociologia nord-americana i els seus principals corrents inicials. 
 1.3 Els grans clàssics europeus: Durkheim i Weber en els seus contextos històrics i culturals 
respectius. 
 
 2. Durkheim 
 2.1 La divisió del treball social. 
 2.2 Les regles del mètode sociològic. 
 2.3 El suïcidi. 
 2.4 Les formes elementals de la vida religiosa. 
 2.5 La sociologia durkheimiana. 
 
 3. Weber 
 3.1 Teoria de la ciència. 
 3.2 Història i sociologia. 
 3.3 Les paradoxes de la condició humana. 
 3.4 La sociologia de la religió de Weber. 
 3.5 Economia i societat. 
 3.6 La sociologia weberiana. 
 
 4. Conclusions 
 4.1 El llegat de Durkheim i Weber. 
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 Criteris d'avaluació 
 
 L'assignatura s'avaluarà al final del quadrimestre mitjançant un examen escrit sobre el 
contingut de les principals obres i teories dels autors estudiats.  
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