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Prerequisits

No hi ha prerequisits extraordinaris. Els d'una assignatura de 4rt. Del Grau de Sociologia.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és iniciar a l'estudiant de grau en la sociologia de la cultura. Una especialitat 
 en constant creixement i transformació. Hi ha fonts ben informades i opinions legitimades que identifiquen la

 sociologia de la cultura amb l'estudi d'àrees institucionalitzades més o menys diferenciades ( l'art, la literatura i
la música, la comunicació de masses, la religió, la ciència o el del dret). Però també hi ha qui diu que l'estudi

 de la cultura no és tant el d'una àrea distinta de la vida social com el d'un aspecte present en gairebé
 qualsevol fenomen social (ideologia, actitud, mentalitat, discurs...). En aquest programa d'iniciació recollim

 ambdues posicions. En la primera part del curs, desprès d'introduir la discussió sobre la idea de cultura en la
nostra societat, treballarem els fonaments de la sociologia de la cultura. En la segona part, treballarem
algunes de les idees de la primera, aplicant-les a l'àmbit específic de les arts, i parlarem de cultura, en sentit

  restringit, per presentar la sociologia de la producció i el consum cultural. En la tercera i darrera part del curs
 posarem l'accent en l'estudi de la cultura popular com a mecanisme de comunió. En totes tres parts l'objectiu

és tractar la cultura en relació a la construcció, la reproducció o el desafiament de les estructures socials i les
subjectivitats existents.

Competències

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.
Avaluar la qualitat del propi treball.
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
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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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre la cultura.
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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

Bloc 1.  Cultura i societat. Teories sociològiques iEl concepte de cultura a la societat i a la sociologia.
sociologia de la cultura. Interpretació de les cultures.

Bloc 2.  LaL'estudi de la Cultura (donant especial rellevancia a les arts) des de la sociologia de la cultura.
construcció social de la Cultura i de les Arts. Sociologia del consum cultural Sociologia de la producció
cultural. Mercat, administració i polítiques culturals.

Bloc 3.  Aïllament, hibridesa, integració, resistència, transformació.Les cultures populars i comunió.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura.

Adaptacions on-line si és imprescindible (Covid-19)

Metodologia
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Classes magistrals.

Exercicis pràctics a l'aula.

Reunions individuals i seminaris grups reduïts.

Lectura de textos i treball amb material audiovisual.

Presentació de preguntes.

Elaboració d'un treball en equip.

Exposició d'un treball en equip.

Redacció de tres assaigs sobre lectures.

Adaptacions on-line si és imprescindible (Covid-19)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes, comentari de textos i una exposició. 35 1,4 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16

Tipus: Supervisades

Reunions individuals o en grups reduïts per resoldre dubtes, preparar les preguntes
i fer el seguiment de la preparació de l'exposició i l'elaboració dels tres assaigs.

5 0,2 1, 3, 6, 9, 10,
11, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura de textos, preparació setmanal de preguntes i elaboració de tres
assaigs a partir de lectures i d'un treball en equip i preparació de la seva exposició a
classe.

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1) Elaboració de dos assaigs originals (1000 paraules). Individual. 25% de la nota final. Per ser
avaluat/da en els assaigs, cal haver assistit regularment a les classes (75%).

2) Elaboració d'un treball en equip i exposició d'aquest al grup classe. Grup. 25% de la nota final.

3) Elaboració de preguntes. Individual. 25 % de la nota final. Per ser avaluat/da en aquest apartat cal
haver assistit regularment a les classes (75%) i ser present en les sessions directament relacionades
amb les preguntes presentades.

4) Prova escrita. Per que faci mitjana caldrà que la nota sigui superior a 4. Individual. 25% de la nota
final.

Altres consideracions:
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L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se
presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota més gran o igual a 3,5. Les
activitats que queden excloses del procés de recuperació són 2) i 3).
L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir
a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
Adaptacions on-line si és imprescindible (Covid-19)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i exposició d'un treball en equip 25 % 20 0,8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Preguntes setmanals 25 % 12 0,48 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Prova escrita 25 % 3 0,12 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Realització de dos assaigs 25% 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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