2018/2019
Sociologia general
Codi: 100474
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500257 Criminologia

FB

1

1

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Ana Maria Gonzalez Ramos

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic:

Grup íntegre en anglès: No

AnaMaria.Gonzalez.Ramos@uab.cat

Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No hi ha prerequisits.

Objectius
Aquesta assignatura introduirà l'estudiant de Criminologia en la perspectiva sociològica. Per això, es
treballaran conceptes i teories principals de la sociologia amb relació a la ciència criminològica i s'aproparà a
les seves eines de interpretació fonamentals. L'objectiu d'aquesta assignatura i la seva metodologia docent es
focalitza en la comprensió dels fenòmens socials vinculats amb la criminologia, analitzant les bases socials de
la delinqüència, el crim i la victimologia. Finalment, aquesta assignatura vol fomentar la reflexió crítica sobre
l'ésser humà i les condicions socials que l'envolta, també lligades al canvi social, les normes i institucions que
les regulen.

Competències
Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments
psicològics i sociològics.
Demostrar que es comprenen els conceptes i els fonaments psicològics, pedagògics i sociològics de la
criminologia.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.

Explicar les bases sociològiques aplicades a la criminologia.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.

6. Treballar en equip i en xarxa.
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6. Treballar en equip i en xarxa.
7. Utilitzar les bases sociològiques per analitzar situacions de criminalitat.

Continguts
1. La sociologia com a disciplina
La sociologia en el marc de les ciències socials. La sociologia com a eina per a l'estudi del canvi social i
d'interpretació i intervenció sobre la desviació, el control i els grups humans. Fonaments sociològics de les
teories criminològiques.
2. Conceptes bàsics de la sociologia per a la ciència criminològica
Sociabilitat, socialització i desviació. Cultura, institucions i normes socials. Fonts de desigualtats socials. Poder
i autoritat. Roles socials i agents de socialització.
3. Grans debats històrics de la sociologia
Durkheim i l'anomia. Les desigualtats socials des de Marx a Weber. Poder i control social des de Durkheim a
Weber fins a Foucault. Goffman i l'estigma social. La responsabilitat social des d'Hannah Arendt fins a Nancy
Fraser i Amartya Sen. El repte de la globalització des de Manuel Castells fins a Saskia Sassen.
4. L'anàlisi sociològic aplicat als temes criminològics actuals
Migració, religió, terrorisme i criminalització. És el crim una qüestió masculina i la victimització una qüestió
femenina? El ciberdelicte, noves formes de delicte en internet i les xarxes socials.

Metodologia
Les classes magistrals del professor estaran acompanyades de discussions en classe, l'aplicació de la teoria
en el discurs dels estudiants serà be avaluat, com una evidència de que l'estudiant entén la matèria i utilitza
adequadament la metodologia científica. Els seminaris abordaran continguts teòrics i pràctics, treballant sobre
els textos, audiovisuals, fent dinàmiques i presentacions orientades per el professor. Aquestes classes
implicaran el treball individual i en petit grups.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

22,5

0,9

1, 3, 4, 6, 7

22,5

0,9

1, 3, 4, 5, 6, 7

Anàlisi i estudi de lectures i documents. Preparació de l'examen.

40

1,6

1, 2, 3, 5, 7

Examen

5

0,2

1, 2, 3, 5, 7

Preparació dels temes de treball oral i escrit, expressió correcta a l'aula

60

2,4

1, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Dirigides
Classes magistrals
Tipus: Supervisades
Seminaris. Treball individual i en petits grup.
Tipus: Autònomes

Avaluació
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Avaluació
1. Model d'avaluació. L'assignatura exigeix una assistència regular a les classes teòriques i pràctiques i
un treball continuat de l'estudiant. Els exercissis pràctics seran obligatoris, tots ells rebran qualificacions
i comentaris del professor/a encarregat/da. La no presentació d'aquests exercissis serà penalitzat.
2. Requisits per a superar l'assignatura. S'ha d'obtenir una nota mitjana de 5 entre les dues parts de
l'avaluació (teòrica i pràctica). L'alumnat haurà d'assistir al menys al 80% de les classes (sense
comptar les absències justificades) per accedir a l'examen.
3. Recuperacions. Els alumnes que no superin l'assignatura durant l'avaluació continuada podran optar a
les recuperacions previstes.
4. Copiar o intentar copiar a l'examen suposarà suspendre'l amb un zero, així com la pèrdua del dret a
l'examen de revaluació. Plagiar en una pràctica suposarà suspendre-la amb un zero. La reincidència en
aquest punt suposarà suspendre l'assignatura.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència

20%

0

0

2, 4, 5, 6

Examen

40 %

0

0

1, 2, 3, 5, 7

Exercicis de pràctiques

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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