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I. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en la perspectiva sociològica, 
tot facilitant-li algunes de les principals eines conceptuals i teòriques bàsiques 
que ens permeten aproximar-nos a la comprensió dels fenòmens socials i, mes 
concretament a la complexitat de la nostra societat. La sociologia s’aproxima 
als fets socials d’una manera científica, per tant, metòdica i sistemàtica, diferent 
de la quotidiana, amb l’objectiu d’arribar a conèixer unes lògiques de 
funcionament que la major part de les vegades son latents o amagades. 
Aquesta aspiració de comprendre com funcionen les coses, es útil per 
qualsevol individu en saber-se condicionat per un marc estructural ampli i es a 
la vegada indispensable per controlar i transformar la societat.  
 
Amb aquesta finalitat l’assignatura presenta, en primer lloc, les principals 
característiques de la perspectiva sociològica tot fent referència a les 
circumstàncies socials i històriques que fan nàixer aquesta disciplina. També es 
reflexiona sobre la condició social del esser humà i la relació entre l`individu i la 
societat. Posteriorment, es treballa la qüestió fonamental de la reproducció de 
l’ordre social, a través dels processos de socialització i de institucionalització i, 
a mode d’exemple, s’estudien algunes de les principals institucions com 
l‘escola, la família i d’altres. Finalment es mostra com els processos de 
socialització i institucionalització es donen en un determinat context socio-
econòmic i polític fortament marcat per desigualtats socials i per relacions de 
poder i de dominació entre els diferents grups que formen la societat.  
 

II. TEMARI 
 

 
 

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 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 també subjectiva. Els mecanismes de 
socialització. Els agents de socialització. Socialització i identitat personal. 
Socialització primària i secundària. Els processos de resocialització. 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 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. 
 
 

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 i sexual 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 legal-racional i l’Estat. La 
burocratització de la societat. Característiques de les organitzacions burocràtiques. 

 
5. CONCLUSIÓ 
 
5.1. Recapitulació 

L’individu i la societat, des de la perspectiva sociològica. 
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 L’avaluació de l’assignatura es fa de la següent manera: 
 

a) Continguts fonamentals del curs: Exercicis de mapes conceptuals o 
recensions de material teòric, treballs pràctics, presentació, exposició en 
seminaris i discussió: 50% de la nota final. 

b) Una prova escrita al final de cada quadrimestre: 50% de la nota final. En 
tots dos casos caldrà  una nota mínima de 4 en la prova escrita per tenir 
dret a una nota ponderada en els termes proposats.  

c) Es lliurarà un programa detallat de pràctiques amb la descripció de les 
activitats a dur a terme i el calendari de lliuraments. 
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