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Objectius

Aquesta assignatura ofereix una perspectiva sociològica sobre la identitat i les seves paradoxes, examinant la
centralitat del concepte en la societat contemporània així com les principals crítiques que s'han fet al seu ús
acadèmic. El curs proporciona eines bàsiques per a relacionar la identitat amb la condició social de l'ésser
humà, per una banda, i investiga la construcció social de la identitat en les seves diverses manifestacions, per
una altra. L'assignatura parteix de l'anàlisi del vincle entre individu i societat, des d'autors clàssics com Mead,
Goffman i Elias, per després centrar-se en les nocions d'identitat col.lectiva que emergeixen a partir de finals
de la dècada de 1960 amb les polítiques de la identitat. Un tercer bloc analitza les principals crítiques al
concepte d'identitat i la necessitat de redefinir-la en el context de la globalització. Finalment, un quart bloc
proposa com a alternativa una reflexió sobre la no identitat a partir de la figura de l'estranger i de la pràctica de
la traducció.

Competències

Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
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Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar la lectura dels fenòmens culturals des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Definir els conceptes sociològics que interpreten els fenòmens culturals.
Definir els fenòmens socials subjacents a les polítiques i els conflictes culturals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Discriminar les explicacions de les desigualtats culturals entre classes, entre gèneres i entre grups
ètnics que aquests actors donen per descomptades.
Distingir els conceptes sociològics sobre la cultura que adopten els actors implicats en aquestes
polítiques i conflictes.
Explicar les interpretacions socials de la cultura d'acord amb aquests enfocaments.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la cultura.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Relacionar els debats entorn d'aquests enfocaments, referits a la cultura, amb el context històric en el
qual han sorgit.
Relacionar els enfocaments teòrics amb els debats sobre l'ordre social i l'acció.
Relacionar les explicacions de les desigualtats culturals amb els debats teòrics i metodològics generals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

1. Introducció: les paradoxes de la identitat

2. Ser social i identitat del jo

Mead, la socialització i la identitat del jo; Goffman, dramatúrgia i negociació de la identitat; la societat dels
individus; el cos com a instància social.

3. Identitat col.lectiva i polítiques de la identitat

Política identitaria o política de la diferència; multiculturalisme i reconeixement; gènere, ètnia i sexualitat; una
perspectiva poscolonial sobre les identitats subalternes.

4. La identitat com a problema

Principals crítiques al concepte d'identitat; el postmodernisme i la fragmentació de les identitats;
individualització i identitat; les identitats híbrides; globalització, mobilitat i identitat; transnacionalisme i
cosmopolitisme.

5. La no identitat

L'estranger; la traducció.

Metodologia

Classes magistrals.

Seminaris.
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Seminaris.

Tutories individuals i amb grups reduïts.

Lectura i exposició de textos.

Redacció d'un assaig sobre un tema escollit.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i seminaris 39 1,56 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16

Tipus: Supervisades

Tutories 8 0,32 1, 6, 11, 12, 16

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura, elaboració d'un assaig 70 2,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1) Exposició a un grup d'estudiants d'un text. L'organització, el funcionament i els criteris d'avaluació
s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Individual/Equip. 15% de la nota final.

2) Elaboració d'un assaig original a escollir entre la llista proposada, que serà facilitada en el seu moment.
Individual. 35% de la nota final.

3) Prova escrita. És una prova escrita al final del curs. Per que faci mitjana caldrà que la nota sigui superior a
4. Individual. 50% de la nota final.

Cal tenir en consideració que:

a) La naturalesa de l'assignatura i el caràcter de l'avaluació fa imprescindible l'assistència regular a les
sessions de classe.

b) El bon funcionament del curs dependrà de que els/les estudiants exposin el dia assignat i lliurin els assaigs
puntualment.

c) És imprescindible que l'estudiant guardi una còpia dels exercicis que lliura als professors.

d) La qualificació de 'No avaluable' implica no haver estat avaluat/da en algun o en cap dels tres apartats
anteriors.

e) Tenint present la desaparició de la segona convocatòria dins del mateix curs, els/les estudiants que
obtinguin una qualificació igual o superior a 4 i inferior a 5 tindran dret a un examen de recuperació per assolir
l'aprovat (amb una nota màxima de 5), que es celebrarà poc dies desprès de la publicació de l'avaluació.

Plagi
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El plagi consisteix en utilitzar el treball d'altres com si fos propi. Quan s'utilitzin llibres, articles, pàgines
d'internet o qualsevol altre material, és obligatori especificar-ho mitjançant l'ús de referències i, en el cas de
citar un fragment paraula per paraula, entre cometes. Elplagi és una infracció greu, equivalent a copiar en un
examen. El plagi comportarà una nota de zero per l'assaig i suspendre l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració d'un assaig 35% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Exposició oral sobre un text 15% 10 0,4 1, 4, 6, 9, 10, 14, 16

Prova escrita 50% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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