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Prerequisits

Cap.

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és introduir l'alumnat en la perspectiva sociològica, facilitant les principals
eines conceptuals que aporta la teoria sociològica clàssica, que permeten una aproximació a la comprensió
dels fenòmens socials en la seva complexitat. La sociologia considera els fets socials de forma metòdica i
sistemàtica, més enllà de l'anàlisi basat únicament en el sentit comú, amb l'objectiu d'aprehendre les seves
lògiques de funcionament, implícites i normalitzades.

Competències

Aplicar als estudis de gènere els mètodes, tècniques i eines de caràcter quantitatiu i qualitatiu propis de
la recerca social.
Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els
processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i
el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Descriure fenòmens socials a partir de teories sociològiques.
Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat de gènere, de classe, social i
cultural.

Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
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Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Relacionar els conceptes bàsics, els mètodes i les tècniques utilitzades per analitzar la política social
amb els debats teòrics i metodològics generals.
Utilitzar i crear indicadors estadístics per conèixer millor les diferències en les necessitats, condicions,
valors i aspiracions socials.

Continguts

Bloc 1. La perspectiva sociològica:
o Què és la Sociologia.
o Les preguntes sociològiques.
o Sociologia reflexiva i gènere
Bloc 2. La societat en perspectiva:
o Els processos d'institucionalització.
o Els processos d'estructuració social.
o Els processos de socialització.
o Els processos de canvi social.
o Els components de gènere.
Bloc 3. Els paradigmes sociològics:
o Què és un paradigma en Sociologia.
o Principals paradigmes sociològics.
o Principals aportacions dels Estudis de Gènere als paradigmes sociològics.

Metodologia

Classes magistrals
Lectura de textos
Activitats de comprensió de textos i conceptes
Estudi
Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats de comprensió de textos i conceptes 10 0,4 1, 2, 5

Activitats de comprensió de textos i conceptes i carpeta 12,5 0,5 1, 2, 5

Classes magistrals 40 1,6 1, 2, 5

Tipus: Supervisades

Tutories 12,5 0,5 1, 2, 5

Tipus: Autònomes

Activitats de comprensió de textos i conceptes i carpeta 10 0,4 5
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Estudi 10 0,4 2, 6

Lectura de textos 30 1,2 1, 2, 5

Avaluació

Procediment de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat (Moodle) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

A principis de curs s'informarà de les activitats recuperables i dels procediments de recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració de carpeta d'aprenentatge 40% 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6

Elaboració de proves escrites 40% 2 0,08 1, 2, 5

Participació d'activitats a classe 20% 4 0,16 1, 2, 5
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