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1. FINALITATS /PROPÒSITS DE LA FORMACIÓ: 

 
Aquesta assignatura presenta un quadre exhaustiu de les característiques de l’estructura 
social d’Espanya. A partir de les teories exposades a Estructura Social, I es pretén que 
els/les estudiants aprenguin a identificar i a interpretar les desigualtats socials a Espanya 
i els seus principals indicadors. El curs pretén estudiar les institucions que atribueixen 
condicions de vida i recursos desiguals a les persones, en termes de dominació i 
desigualtat relativa entre els grups, així com les seves estratègies d’acció col.lectiva. 
 
L’estudi de la realitat social espanyola permetrà els/les estudiants distingir analíticament 
les diferents dimensions de l’estructura social -esferes institucionals, eixos de 
desigualtat i actors col.lectius-, relacionar-les, formular hipòtesis i situar-les en un 
context global.  
 
Els objectius del curs s’assoliran a partir de la combinació entre les sessions teòriques 
de caràcter magistral i mètodes de treball actius, com ara l’Aprenentatge basat en 
Problemes (ABP), que permetran estimular l’autoaprenentatge, el treball en equip, el 
raonament crític, així com l’habilitat per acotar i resoldre problemes que tenen a veure 
amb l’estructura social i les desigualtats socials. 
 
 
 

2. MÒDULS, BLOCS, TEMES O APARTATS: 
 
O. Introducció: Les vessants de l’estructura social i els eixos de la desigualtat 
 
BLOC I. LES ESFERES DE L’ESTRUCTURA SOCIAL 
 
1. Els canvis de l’economia productiva. L’esfera mercantil 

1.1. Les transformacions del mercat de treball. L’escenari postindustrial 
1.2. Mercat de treball, ocupacions i indicadors de les classes socials 
1.3. Mercat i desigualtats de gènere, ètnia, edat 
1.4. Pobresa i exclusió social 

 
2. Consolidació i crisi de l’estat del benestar. L’esfera estatal 

2.1. Els règims de benestar  
2.2. L’accés a la ciutadania i els drets socials  
2.3. La política social i les desigualtats de classe, gènere, ètnia, edat 
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3. El familisme i el treball domèstic. L’esfera domèstica-familiar 
3.1. La distribució dels temps  
3.2. Les funcions de la família 
3.3. La influència de l’esfera domèstica-familiar en les desigualtats socials 

 
4. L’ associacionisme i els moviments socials. L’esfera relacional 
 
 
BLOC IL. APROXIMACIÓ ALS EIXOS DE DESIGUALTAT A PARTIR DE 
L’APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP) 
 
1. 1r. Seminari ABP  
 
2. 2n. Seminari ABP 
 
(Els materials amb les pautes per a la realització de cada seminari estaran disponibles a Campus 
Virtual una setmana abans de l’inici de cada seminari) 
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4. REFERÈNCIES PER ESTRUCTURAR EL TREBALL DE 
L’ALUMNE/A 
 
 
L’aprenentatge de la matèria es concreta a partir de l’avaluació continuada: 
 

 D’una banda, el Bloc I del temari es desenvoluparà a través de classes magistrals 
i de sessions de discussió de textos (dossier de lectures obligatòries), de caràcter 
participatiu, al llag del curs.  

 
Els continguts de les sessions teòriques i les discussions dels textos hauran de 
reflectir-se en una prova escrita que es farà a final de curs i que suposarà el 
40% de la nota final. En aquesta prova es valorarà el grau d’assumpció de les 
eines teòriques vistes a classe, la comprensió dels textos, la capacitat de 
relacionar conceptes i la capacitat d’argumentar amb coherència. 

 
 D’altra banda, el Bloc II del temari es desenvoluparà a partir de l’Aprenentatge 

Basat en Problemes (ABP), mitjançant la resolució de dos casos pràctics, en 
equips de 3-4 persones.  Els casos es presentaran i resoldran durant les sessions 
pràctiques a l’aula (amb una periodicitat d’una sessió quinzenal) i es lliuraran 
per escrit –a través d’un informe de síntesi i un mapa conceptual- en les dates 
previstes (50% nota final): 

 
 Primer exercici ABP: les desigualtats de classe a Catalunya 
 Segon exercici ABP: la nova llei de la dependència i el seu impacte sobre 
els eixos de desigualtat 

 
A l’hora d’avaluar la resolució dels dos casos pràctics, es tindrà en compte: 

 
 Si el que hi ha darrere l’enunciat del problema es planteja 
correctament (acotació del problema) 
 La capacitat d’identificar i relacionar (a través d’un informe de síntesi 
i un mapa conceptual) tots els conceptes necessaris per a la resolució 
del cas 
 L’aplicació de les pautes de correcció acadèmica (sistema de 
referenciació, sintaxi, ortografia, etc.) 

 
Disposareu d’una plantilla d’avaluació de cada seminari, que us servirà de guia  
a l’hora de preparar el lliurament 

 
   Finalment, al llarg del curs es portaran a terme 1 taller d’indicadors estadístics,  
on els estudiants es familiaritzaran amb les fonts estadístiques i  els principals 
indicadors de l’estructura social espanyola.  D’aquests tallers se’n derivarà un 
exercici pràctic, individual, que valorarà la capacitat de l’estudiant de cercar, 
aplicar i interpretar correctament els indicadors de l’estructura social (10% nota 
final). 
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5. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR 
 

Competència Indicadors específics Concreció en termes 
d’aprenentatge 

CIENTÍFIQUES 
Anàlisi i síntesi crítica 

-Anàlisi dels principals 
conceptes i teories sobre 
l’estructura social 
-Saber elaborar, utilitzar i 
interpretar indicadors de 
l’estructura social 
-Saber identificar factors de 
vulnerabilitat social i 
processos conflictius 

-Discussió de textos teòrics des 
d’una perspectiva crítica 
 
-Realització d’un taller 
d’indicadors estadístics a l’aula 
d’informàtica 
 
-Exercici a lliurar sobre cerca i 
interpretació dels indicadors 
estadístics 

CIENTÍFIQUES 
Capacitat per a reconèixer la 
complexitat dels fenòmens 
socials i de les  diverses 
situacions socials que hi 
incideixen 

-Reconeixement de les 
desigualtats de classe, gènere 
i ètnia i dels 
mecanismes/factors que les 
provoquen i les modulen 
-Capacitat per a situar 
l’estructura social espanyola 
i les seves dimensions  
(esferes, eixos i actors) en un 
context global 
-Habilitat per a identificar, 
contextualitzar i relacionar 
les diferents dimensions de 
l’estructura social 

-Identificació i resolució dels tres 
casos d’ABP, dedicats 
monogràficament a cadascun dels 
eixos de desigualtat (classe, 
gènere i ètnia) 
 
 
-Lectura, anàlisi i discussió a 
classe de textos 
 

CIENTÍFIQUES 
Capacitat de resolució de 
problemes vinculats a 
l’estructura social 

-Saber acotar un problema 
-Saber elaborar hipòtesis 
-Habilitat per a extreure els 
conceptes/actors claus que 
intervenen en un fenomen 
social i les relacions entre 
ells, de forma inductiva, a 
partir del plantejament d’un 
problema 
-Capacitat per a interrogar-se 
la realitat social 
 

 
-Preparació, discussió i resolució 
dels tres seminaris d’ABP 
(Aprenentatge Basat en 
Problemes) 
 
-Elaboració de Mapes 
Conceptuals 

CIENTÍFIQUES 
Gestió de la informació  

-Cerca d’informació a les 
diferents fonts estadístiques 
que recullen indicadors de 
l’estructura social 

-Realització d’un taller 
d’indicadors estadístics a l’aula 
d’informàtica (Internet) 
 
-Exercici sobre cerca i 
interpretació dels indicadors 
estadístics 
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COMUNICATIVES 
Comunicació oral i escrita 

-Saber argumentar i 
estructurar amb coherència 
un discurs tant a nivell oral 
com escrit 
 
-Habilitat en l’ús de les 
pautes de correcció 
acadèmica en la presentació 
escrita d’un text.  
 

  
-Intervencions a l’aula (seminaris 
d’ABP, sessions de discussió de 
textos, etc.) 
 
-Elaboració de la prova escrita 
final 
 
-Elaboració dels informes de 
síntesi per a cadascun dels casos 
d’ABP 

AUTOAPRENENTATGE 
Aprenentatge autònom 

-Potenciar l’habilitat de saber 
planificar el temps 
 
-Capacitat per a comparar i 
relacionar conceptes,  
perspectives i enfocaments a 
partir de la cerca i anàlisi de 
fonts documentals 
 
-Estimular l’autoaprenentat-
ge i l’adquisició de responsa-
bilitat a través de mètodes de 
treball actiu 
 

-Lectura, anàlisi i discussió dels 
textos obligatoris a partir del 
treball autònom 
 
-Sintetitzar, contrastar i 
relacionar conceptes (mapes 
conceptuals) a partir de la lectura 
i anàlisi de textos 
 
-Preparació, discussió i resolució 
dels tres seminaris d’ABP 
(Aprenentatge Basat en 
Problemes) 
 

INTERPERSONAL 
Treballar en equip 

-Empatia 
-Potenciar la capacitat de 
treballar amb els altres 
-Saber treballar en entorns 
diversos 
 

-Preparació, discussió i resolució 
dels tres seminaris ABP a partir 
del treball cooperatiu 
 
-Elaboració exercici “taller 
indicadors” a partir del treball 
cooperatiu 
 

VALORS MORALS 
Compromís ètic i 
professional 

-Actitud crítica i de 
compromís davant les 
desigualtats socials 

-Identificació i resolució dels tres 
casos d’ABP, dedicats 
monogràficament a cadascun dels 
eixos de desigualtat (classe, 
gènere i ètnia) 
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PROPOSTA FORMATIVA PER ACTIVITATS, TEMPS I AVALUACIÓ 
Continguts/ 

Activitats a 
desenvolupar 

Tipus d’activitat 
aprenentatge alumne 

Tipus 
docència

Temps 
presencial
aula  

Temps 
dedicació 
estudiant 

% 
dedicació 
estudiant 

Modalitats 
d’avaluació 
(% sobre 
total) 

Aprenentatge presencial 
a l’aula: classes teòriques 
i sessions de discussió 
textos 

 
TE i PI 

 
24 h.  
 

 
24 h. 

Aprenentatge autònom: 
Lectura i anàlisi dels 
textos obligatoris 

 24  h. 

 
 
 

Bloc I 

Tutories individuals per 
resoldre dubtes 

 3  hores 

 
 
45,3% 

 
Prova escrita 
individual amb 
preguntes 
obertes 
 
Participació en 
les sessions de 
discussió de 
textos (dossier 
de lectures) 
 
(40%) 
 

 
Aprenentatge 
presencial a l’aula, 
a partir de sessions 
en format 
“seminaris”, amb la 
meitat del grup a 
classe, on es 
presentaran i 
discutiran els dos 
casos (ABP) 
 

 
 
PA 

 
 
12 h.  
(6 h. per a 
l’estudi-
ant) 

 
 
6 h. per a 
l’estudiant 

Aprenentatge 
autònom (lectura i 
anàlisi material) 

 24 h. 

Aprenentatge 
cooperatiu (posada 
en comú material i 
elaboració  
informe) 

 24 h. 

 
 
 
 
 

Bloc II 

2 
Ex

er
ci

ci
s d

’ A
pr

en
en

ta
tg

e 
B

as
at

 e
n 

 P
ro

bl
em

es
 (A

B
P)

 

Tutories grupals 
per resoldre dubtes 

 3,5 h. 

 
 
 
 
 
 
 
51,1% 

 
Participació en 
les sis sessions 
de seminaris 
ABP a classe 
 
 
 
 
Lliurament de 
dos informes 
de resolució 
del problema 
en grup 
(50%) 

 
Taller d’indicadors 
estadístics a l’aula 
d’informàtica 

 
PP 

 
2 h.  
 

 
1 h. 
 
 

 
Bloc I i 
Bloc II 
 Preparació exercici per al  

“Tallers d’Indicadors” 
 3 h.  

 
 
3,6% 

 
Lliurament 
exercici 
individual 
 
(10%) 
 

Total   38 h. aula 
31 h. per 
a cada 
estudiant 

112,5 h. 
dedicació 

100 % 100 % 
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