
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Sonia.Parella@uab.catCorreu electrònic:

Sonia Parella RubioNom:

2020/2021

Política social, família i migracions

Codi: 102145
Crèdits: 12

Titulació Tipus Curs Semestre

2500262 Sociologia OB 2 A

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Les lectures bàsiques del curs combinen tres llengües: català, castellà i anglés

Equip docent

Massoud Sharifi Dryaz

Prerequisits

No hi ha prerequisits per fer aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu del curs és introduir l'alumnat en l'estudi de les condicions socials que afavoreixen o dificulten el
benestar de les persones, mitjançant el coneixement de com es distribueixen socialment els recursos de
benestar (estat, mercat, família i comunitat) i com impacten les polítiques socials.

Presenta l'eix vertebrador de la matèria "Política Social" a partir de l'articulació de tres parts. La primera part
posa l'accent en la política social entesa en el sentit més general, a partir de l'abordatge de la seva història i
de la comparació internacional dels diferents règims de benestar.

La segona es fixa en la família i en les transformacions postindustrials d'aquesta institució, amb una especial
atenció a les polítiques familiars, a partir d'una mirada crítica sobre els seus impactes des d'una perspectiva
de gènere

Finalment, la tercera part se centra en les actuals migracions internacionals i en els reptes que planteja la
governabilitat de la mobilitat humana (tot subratllant la ineficàcia de les polítiques unilaterals dels estats) i la
gestió de la inclusió i de la diversitat cultural en societats cada vegada més plurals

Competències
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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.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció
entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
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.
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 política social.
Comparar la lectura de les polítiques socials des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya
Comprendre les interpretacions socials de la política social d'acord amb aquests enfocaments.
Definir els conceptes sociològics que interpreten la política social.
Definir els fenòmens socials subjacents a les polítiques socials i els conflictes sobre les necessitats
socials.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Discriminar les explicacions de les desigualtats d'accés i impacte de les polítiques socials entre
classes, entre gèneres i entre grups ètnics que aquests actors donen per descomptades.
Distingir els conceptes sociològics sobre la política social.
Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament
utilitzats per analitzar la política social.
Distingir les polítiques socials subjacents a uns conflictes determinats.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social.
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 conceptes, els mètodes i les tècniques utilitzats per analitzar la política social amb els
debats teòrics i metodològics generals.
Relacionar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social, amb el context
històric en el qual han sorgit.
Relacionar-los amb els debats sobre l'estat, el canvi social i la desigualtat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

PRIMERA PART: POLITICA SOCIAL

Docent: Dr. Massoud Sharifi

Bloc I. Fonaments teòrics de la política social
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Bloc I. Fonaments teòrics de la política social

1. Què és la política social?

2. Política social i estructura social

Bloc II. Focus d'interès

3. Règims de benestar

4. Canvis sociopolítics i Estats del Benestar. Nous riscos socials

5. De l'Estat del Benestar Protector a l'Estat del Benestar Inversor

Bloc III. Origen i evolució de la política social i de l'Estat del Benestar a Espanya

6. L'Estat "Autoritari" del Benestar a Espanya

7. La política social a la Constitució i durant la transició

8. La profundització de les polítiques neoliberals

9. La política social a les Autonomies i a les Administracions locals

SEGONA PART: POLÍTIQUES FAMILIARS

Docent: Dr. Massoud Sharifi

Bloc I. Substrat de les polítiques familiars

1. Règims de producció, polítiques socials i models familiars

2. Diversitat familiar i igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere

3. Concepte i dimensions de les polítiques familiars

Bloc II. Instruments de les polítiques familiars

4. Polítiques de suport econòmic a les famílies

5. Llicències parentals

6. Atenció infantil i educació per a infants de 0-6 anys

Bloc III. Resultats de les polítiques familiars

7. Pautes de fecunditat

8. Benestar de la infància i equitat degènere

9. Mbilitat intergeneracional i sostenibilitat de l'Estat de benestar

TERCERA PART: POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

Docent: Dra. Sònia Parella

Bloc I. Introducció a les migracions internacionals

1. Les migracions internacionals com a fenomen social: causes i principals tendències
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2. Evolució dels fluxos migratoris a Espanya

Bloc II. Immigració, Polítiques públiques i Ciutadania

3. Polítiques de control de fluxos a Espanya i a la UE

4. Polítiques d'integració i reconeixement: debats, models i tendències a Europa

5. Participació política i ciutadania. Les polítiques de representació

Bloc III. Polítiques i Governabilitat de les migracions: el cas català

6. El "model català d'integració" en discussió

7. El paper de les administracions locals en la implementació de polítiques socials. La gestió local del fet
migratori i de la diversitat

8. Les polítiques d'integració des de la perspectiva de gènere

Metodologia

El desenvolupament del curs es basa en la següent metodologia docent:

a) Classes "magistrals", on l'alumnat podrà assolir les bases conceptuals de la matèria

b) Seminaris/exercicis dirigits a la discussió dels textos bàsics.

c) Treball en equip (tres persones) sobre tres propostes d'ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), a triar-ne
una. Seguiment grupal dins de l'horari de tutories.

d) Es procurarà promoure al llarg de les sessions un clima no sexista ni discriminador (no tolerar comentaris
LGBTIfòbics, sexistes, ni bromes o exemples sexistes)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i Seminaris a l'aula 105 4,2 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Tipus: Supervisades

Tutories grupals i individuals 45 1,8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

Tipus: Autònomes

Lectures, Treball en equip, Preparació de proves
escrites

150 6 3, 5, 6, 14, 17, 18

Avaluació

Se superarà l'assignatura si la nota final de les diferents activitats d'avaluació assoleix com a mínim un 5. La
nota mitjana de les tres proves escrites (individuals) i la resolució del cas ABP (grupal) han de tenir una nota

mínima de 4 per tal de poder fer mitjana i superar el conjunt de l'assignatura. 
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mínima de 4 per tal de poder fer mitjana i superar el conjunt de l'assignatura. 

L'alumnat que no assoleixi una nota mitjana de 4 (a partir de la suma de les tres proves escrites), tindrà l'opció
de repetir només una de les tres proves el dia de la recuperació. La recuperació no contempla que l'estudiant
que assoleixi una nota mitjana igual o superior a 5 (a partir de la suma de les tres proves escrites) pugui
millorar la nota, encara que hagi suspès alguna de les tres proves.

L'alumnat que durant el curs hagi fet un seguiment adequat de l'assignatura i no superi la nota mínima de
l'avaluació grupal (nota de l'ABP inferior a 4), podrà optar a la recuperació del treball.

A l'acta d'avaluació tan sols tindran la qualificació de "no presentat" aquelles persones que no hagin fet les
activitats d'avaluació corresponents al 50% de la nota.

A l'inici de curs es publicarà a l'aula moodle un calendari amb la programació del curs sessió per sessió i amb
totes les dates de les diferents activitats d'avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació grupal (equips de tres persones): Lliurament
informe resolució ABP

20% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació individual: Fitxa de les lectures bàsiques 15% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació individual: Realització de tres proves escrites
una per a cada bloc de l'assignatura.

60% (20%
cada prova)

0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18

Evaluación grupal (equipos de tres personas):
Seguimiento tutorial ejercicio ABP

5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19

Bibliografia

PRIMERA PART: POLITICA SOCIAL
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semejantes a problemas parecidos?. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 23 núm. 2. Págs. 15-44.

Adelantado,José y Gomà, Ricard (2000): "El contexto: La reestructuración de los regímenes de bienestar
europeos"; en J. Adelantado (coord.): Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y desigualdades
en España. Barcelona. Icària-UAB. Págs. 63-96.

Antón, Antonio (2009): "Debates sobre ideas de la izquierda" en A. Antón: Reestructuración del Estado de
bienestar. Madrid. Talasa, Págs. 127-176

Beckfield, Jason (2006) "European integration and income inequality". Luxembourg Income Study. Working
Paper No. 447

Clayton, Richard y Pontusson, Jonas (2006 {1998}) "El recorte del Estado de bienestar reconsiderado.
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Esping-Andersen, Gösta (2000): Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona. Ariel.
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Moreno, Luis y Rodríguez Cabrero, Gregorio (2007) "Política socialy estado del bienestar" en M. Pérez Yruela
(comp): La sociología en España. Madrid. CIS-Federación Española de Sociología. Págs. 645-666

Muñoz de Bustillo, Rafael (2000): "Retos y restricciones del Estado de Bienestar en el cambio de siglo" en R.
Muñoz de Bustillo (ed): El Estado de Bienestar en el cambio de siglo. Madrid. Alianza. Págs. 50-108.
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bienestar en las democracias desarrolladas". Zona Abierta 114/115. Págs. 121-164.

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio (2009) "Transformaciones y efectos en las políticas sociales en España
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Beck-Gernsheim, E. (2003). . Barcelona: PaidósLa reinvención de la familia
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Flaquer, L. (1998). . Barcelona: Ariel.El destino de la familia

Flaquer, L. (1999).  Barcelona: Ariel.La estrella menguante del padre.

Flaquer, L. (2000). . Barcelona: Fundació "la Caixa".Les polítiques familiars en una perspectiva comparada

Flaquer, L. (2007a). . Wellchi Working Paper'Family change and child poverty in comparative perspective'
Series 1/2007. Barcelona: Children's Well-being International Documentation Centre.

Flaquer, L. (2007b). 'How can we orientate the reform of childhood policies? Challenges, dilemmas and
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Documentation Centre.

Flaquer, L. (2009a). 'Coming in from the Cold: Single Parenthood as an Issue of Social Policy in Spain'. In
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