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 1. 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 
propostes teòriques. 
 
 2. Organització del curs 
 
 El curs s'organitzarà a base de tutories programades. Aquest sistema de docència implica 
que cada quinze dies es programin activitats presencials a l'aula dins els horaris habituals de la 
Facultat (dimarts de 16:00 a 18:00h). L'alumnat trobarà al Campus Virtual l'especificació dels 
dies en què tindran lloc les sessions així com dels temes que s'hi tractaran. La resta de d'activitats 
docents tindran lloc a la biblioteca o consistiran en tutories al despatx del professor (B3-191; Tel. 
93-581-24-16; E-mail: lluis.flaquer@uab.cat).  
  
 3. Continguts del curs 
 
 1. Introducció 
 1.1 La centralitat dels clàssics.  
 1.2 Els grans clàssics europeus: Durkheim i Weber en els seus contextos històrics i 
culturals respectius. 
 
 2. Dues vides paral·leles 
 
 3. Durkheim 
 3.1 Inluències sobre Durkheim. 
 3.2 La divisió del treball social. 
 3.3 Les regles del mètode sociològic. 
 3.4 El suïcidi. 
 3.5 Les formes elementals de la vida religiosa. 
 3.6 Conclusions. 
 
 



 
 

 

 4. Weber 
 4.1 Influències sobre Weber. 
 4.2 Continguts de la seva obra. 
 4.3 Sociologia de la religió. 
 4.4 Sociologia política.  
 4.5 Dominació i desigualtat social. 
 4.6 Sociologia general.  
 4.7 Metodologia de les ciències socials.  
 4.8 Conclusions. 
  
 5. Conclusions del curs 
 5.1 Els llegats de Durkheim i Weber. 
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 6. 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. Els enunciats dels exàmens de les 
darreres convocatòries poden ser consultats al Campus Virtual.  
 Els resultats de l'avaluació dels continguts teòrics del curs suposaran el 60% de la 
qualificació final. El 40% restant de la nota vindrà donat per la redacció d'una recensió d'un 
article o treball a partir d'una selecció de materials que l'alumnat podrà consultar al Campus 
Virtual. L'aplicació d'aquestes ponderacions només conduirà a una qualificació final d'aprovat 
quan l'alumnat hagi superat separadament amb un 5 la prova teòrica i el treball de recensió.  
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