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TEMARI 
 
1.L’evidència de la desigualtat: sistemes de desigualtat 
Vivim en societats desiguals 
Orígens, dimensiones i formes de manifestació de la desigualtat 
La legitimació de la desigualtat. Desigualtat i diferència 
Sistemes de desigualtat 
Per què estudiar la desigualtat 
L’estudi de l’estratificació 
 
2.L’estructura social com a procés 
L’estructura social no és immutable: es donen canvis!  
¿Cóm explicar els canvis i les permanències? 
La desigualtat com a font d’identitat i acció col�lectiva: consens i conflicte. 
La mobilitat social 
Estat, Mercat i Societat Civil 
El paper de la família 
L’estructura social com a procés: qui té què i per què? 
 
3.Les societats capitalistes 
Les revolucions burgeses i el naixement de la societats modernes 
Les bases econòmiques i polítiques de la nova societat 
Els nous grups socials i els conflictes: les classes socials 
Diverses construccions teòriques i empíriques del concepte de classe 
El capitalisme i l’estat del benestar 
La crisi de l’estat del benestar 
¿Una nova època?: Crisis de la ocupació i precarietat. Processos de dualització 
i exclusió social. Processos d’individualització. La globalització 
 
4.Transformacions a l’estructura de classes 
Transformacions a la classe obrera 
Transformacions a les capes mitjanes 
Transformacions a les classes dominants 
 
5.Desigualtats per raó de gènere 
Sexe i gènere: desigualtat i diferència 
Treball productiu i treball reproductiu 
La pluralitat de formes i espais de manifestació de la desigualtat de gènere a 
la societat actual 
 
6.Desigualtats per raó d’edat 
Les desigualtats d’edat: Edat, producció i consum. 



Les formes d’expressió de les desigualtats d’edat. 
Grups d’edat, conflicte social i política. 
 
 
7.Desigualtats per raó d’ètnia i immigració. 
Factors i explicacions de la desigualtat por raó d’ètnia. 
Els processos migratoris a España i Catalunya en las últimes dècades 
 
8.Exclusió social 
De la pobresa a l’exclusió social 
l’exclusió com a procés multidimensional 
Exclusió i vulnerabilitat 
Processos actuals d’exclusió social 
Perfils de l’exclusió social 
La lluita contra l’exclusió 
 
9.Globalització 
¿Què entenem per globalització? 
La globalització com a procés econòmic  
La globalització com a procés polític 
¿Globalitzadors i globalitzats? 
¿Classes socials globals? 
 
10.Crisis socioambiental i desigualtats. 
Els diagnòstics de la crisis socioambiental 
¿Tothom és igual davant d’aquesta crisis? 
Les respostes a la crisis socioambiental i les repercussions sobre l’estructura 
social 
 
11.Nous moviments socials 
Vells i nous moviments socials 
Característiques dels nous moviments socials 
Anàlisis i debat a partir de cassos 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA: 
Lectures que es presentaran a classe. 
 
BIBLIOGRAFIA  BÀSICA: 
- González, Juan J. y Requena, Miguel (eds.) (2006): Tres décadas de cambio 
social en España. Madrid, Alianza. 
- Fitousi, JP y Rosanvallon, P. (1997): La nueva era de las desigualdes sociales. 
Buenos Aires. Manantial 
- Míguélez, F y otros (1997): Desigualtat i Canvi. Barcelona, Proa. 
- Kerbo, Harold R (2003): Estratificación social y desigualdad 
- Rambla, Xavier (coordinador) (2008): Les fractures de l’estructura social. 
Bellaterra. UAB servei de publicacions. 
 
 



COMPLEMENTÀRIA: 
- Beck, U (2006): La sociedad del riesgo global. Madrid. Siglo XXI. 
- Castel, R (1997): La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona, Ariel. 
- Crompton, Rosemary (1994): Clase y estratificación. Madrid, Tecnos. 
- Crouch, C. (2004): Posdemocracia. Madrid. Taurus. 
- Díaz-Salazar, Rafael (ed.) (2004): Trabajadores precarios. El proletariado del 
siglo XXI. Madrid. Ed. HOAC.  
- Galbraith, J.K. (1992): La cultura de la satisfacción. Barcelona. Ariel. 
- Feito, Rafael (1995): Estructura social contemporánea. Madrid, Siglo XXI. 
- Funes, Mª J. y Adell, Ramón (2003): Movimientos sociales: cambio social y 
participación. Madrid. UNED. 
- Lacalle, Daniel (2006): La clase obrera en España. Madrid, El Viejo Topo. 
- Lakoff, George (2007): No pienses en un elefante. Madrid. Universidad 
Complutense. 
- Sassen, Saskia (2007): Una sociología de la globalización. Buenos Aires, Katz. 
- Santos, Boaventura de Sousa (2005). El milenio huérfano. Madrid, Trotta. 
- Sennett, Richard (2006): La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona. 
Anagrama. 
- Sennett Richard (2005): La corrosión del carácter. Barcelona. Anagrama 
- Subirats, Joan (dir.) (2006): Fragilidades Vecinas. Barcelona, Icaria. 
- Subirats, Joan (dir.) (2005): Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya. 
Barcelona, AUB - IGOP 
- Tezanos, J. Félix (2001): La sociedad dividida. Madrid, biblioteca Nueva. 
- Wright, E.O  (1994): Clases. Madrid, siglo XXI. 
 
 

METODOLOGIA DOCENT 
El treball a l’aula  combinarà les intervencions per part del professor sobre el 
temari del curs, amb presentacions per part dels alumnes. 
 
El treballs per a les presentacions hauran de tractar els temes següents: 
Canvis en l’estructura de classes socials 
Desigualtats per raó de gènere, edat i ètnia 
Conflicte socials i moviments socials 
Exclusió social 
Territori, medi ambient i desigualtat 
 
 

TREBALLS I SISTEMA D’AVALUACIÓ 
Examen (50%)  
Treball de grup (40%) 
Treball individual (10%) 
 
Important 

- El treball de grup es realitzarà en grups de 3-4 persones i es presentarà 
a classe. 

- Serà necessari superar l’examen para aprovar la assignatura. 
Existeix la possibilitat de superar l’assignatura per mitjà d’un únic examen 
final. Aquest examen es preparà a partir d’una bibliografia seleccionada. 


