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I.                   Conceptes bàsics de sociologia 

Naturalesa, Societat i Cultura. Coneixement, individu i societat. Poder i 
recursos materials i simbòlics. Estructura social i desigualtats. Mètodes i 
tècniques d’investigació social. Usos i límits. 

II.                De la societat industrial a la societat de la informació, i a la 
societat del risc 

Les societats industrials. L’estat del benestar. Les societats de la informació. 
Les societats del risc. La “globalització”. La biotecnologia com un element 
clau de la societat de la informació (i de la societat del risc). 

III.             La gestió del risc i la seva percepció social 

El concepte de risc. L’estudi del risc des de diverses disciplines 
científiques. La gestió dels riscos. Aspectes metodològics, tècnics i 
polítics. L’estudi de la percepció social del risc. Com interpretar les 
respostes ciutadanes als riscos tecnològics. El principi de precaució i 
la gestió dels riscos tecnològics. 

IV.              Les ideologies i els mecanismes de legitimació 

La ideologia. Ideologies conservadores, lliberals, socialdemócrates i radicals. 
El paradigma ideològic de la societat de la informació. Els plantejaments 
ètics en el marc de les ideologies socials. Bioètica i drets humans.  

 

 



V.                 Grups socials i Organitzacions davant la Biotecnologia 

Els moviments socials (conservacionistes, ambientalistes i ecologistes). Les 
empreses. Els Governs i partits polítics. Els sectors professionals. Els mitjans 
de comunicació. Les Esglésies i els grups religiosos. Conflictes Nord – Sud. 

Objectius del curs 

Reflexionar sobre les relacions entre ciència, tecnologia i societat. Interpretar els 
comportaments socials al voltant de la biotecnologia. Reflexionar sobre les 
responsabilitats científiques. Iniciar-se en el raonament sociològic, la discussió i 
l’exposició d’idees sobre la realitat social d’una manera clara i precisa. Desenvolupar 
capacitats de treball en grup. 

Avaluació 

• Caldrà fer un treball en grup (de 3 persones) tot seguint les pautes que 
s’especificaran. Això representarà el 60% de la nota final. 

• Al llarg del curs es faran sessions de exposició i discussió a classe sobre 
diversos textos (lectures) S’establirà un calendari a l’efecte. Es farà un 
repartiment d’aquestes lectures entre els i les alumnes (entre 3 i 4 en total per a 
cada alumne/a). Cada alumne/a haurà de fer un breu esquema conceptual de les 
lectures que li toquin. Aquests esquemes, completats amb uns comentaris crítics, 
s’hauran de lliurar periòdicament al professor i (conjuntament amb l’exposició) 
representaran el 40% de la nota final. 

• Per a superar el curs caldrà aprovar per separat cadascuna d’aquestes activitats. 

• Els o les alumnes que per algun motiu justificat no puguin realitzar aquestes 
activitats podran suggerir altres mètodes d’avaluació individual. 

Procediment 

• Les classes de biotecnologia i societat són dimarts (11-12 hores) i dimecres (10-
12 hores). 

• Caldrà formar grups de 3 persones.  

• Es dividirà la classe en dues parts (A i B) amb igual número de grups. Els grups 
es reuniran els dimarts (11-12 hores) per tal de discutir les lectures i elaborar un 
esquema conceptual conjunt. 

• S’establirà un calendari de reunions i d’exposicions, de tal manera que cada grup 
haurà de reunir-se a classe cada 15 dies (els dimarts). (És a dir, un dimarts els 
grups A, i el dimarts següent els grups B, i etc.) 



• Els dimecres de 10 a 11 hores, els/les portaveus dels grups que s’han  reunit el 
dia abans, exposaran, per a tota la classe, les conclusions a les que van arribar. 

• Els dimecres de 11 a 12 hores, el professor farà una sessió de docència teòrica al 
voltant dels conceptes i teories del programa. 

ESQUEMA DELS TREBALLS INDIVIDUALS 

1. Elaborar l’esquema conceptual de la lectura en qüestió (1-2 pàg.). 

2. Contrastació amb altres dades o opinions (1-2 pàg.) 

3. Conclusions (personals) (1 pàg.) 

4. Referències: bibliografia i fonts de dades citades. 

Total: 5 pàgines (màxim). 
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ESQUEMA DEL TREBALL DE GRUP 

1. TEMA (TÍTOL) 

2. OBJECTE D’ESTUDI 

-         Pregunta inicial 

-         Objectiu(s) concrets 

-         Definicions dels conceptes principals. (I teories, si s’escau). 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA 

-         Evolució del procés. Identificació i descripció dels “agents socials” 
implicats i les seves interrelacions mútues. 

4. DISCURSOS GENERATS PER CADA “AGENT SOCIAL”. 

-         Descripció del què diu cada “agent social” (el seu punt de vista) 

-         Interpretació sobre quin tipus d’interessos defensa cada “agent social”. 

5. EVOLUCIÓ FUTURA DE LA PROBLEMÀTICA 

-         Hipòtesis sobre com pot evolucionar (previsibles) 

-         Hipòtesis sobre vers on hauria d’evolucionar (desitjables des del vostre 
punt de vista) (Cal justificar per què).  

-         Hipòtesis sobre els possibles factors que poden impedir l’evolució vers 
aquesta situació que heu considerat “desitjable”. 

6. BIBLIOGRAFIA 

-         Referències citades 

-         Bibliografia consultada 

7. ANNEXOS 

Mètodes d’Obtenció d’informació: 

-         Documental (llibres, revistes, estadístiques, URL’s –internet, etc.) 

-         Entrevistes exploratòries realitzades. (adjuntar guió) 

-         Altres 

 


