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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.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Maria del Mar Griera Llonch

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: MariaDelMar.Griera@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Miquel Fernández González

Prerequisits
És recomanable haver superat l'assignatura de "Fonaments de Sociologia" de primer curs del grau de
sociologia, i haver assolit els coneixements bàsics sobre teoria sociològica clàssica.

Objectius
La teoria sociològica ha de contribuir significativament a perfilar el mapa conceptual bàsic de l'alumnat i ha
d'oferir eines que permetin analitzar la realitat de forma crítica i rigorosa. Amb aquest objectiu, les
assignatures de teoria del grau s'articulen a partir de dos criteris pedagògics diferents: per una banda, en
aquesta assignatura s'expliquen les teories seguint una certa seqüència històrica i contextualitzant els
principals debats de la sociologia en la seva època. Per altra banda, en les assignatures posteriors ('Teoria
Sociològica Micro' i 'Teoria sociològica Macro') es dedica una atenció sistemàtica i més focalitzada a alguns
dels temes centrals de la teoria sociològica actual.
En aquesta assignatura s'estudiaran les aportacions més significatives al pensament sociològic contemporani
posant-les en relació amb el seu context social i històric. El fil conductor del curs serà la presentació dels
corrents teòrics més rellevants del segle XX com el funcionalisme, l'estructuralisme, l'interaccionisme simbòlic,
la fenomenologia, l'etnometodologia, el neomarxisme, el postmodernisme o la sociologia analítica entre
d'altres. Per tal de transmetre la complexitat del Pensament Sociològic Contemporani el curs combinarà
l'explicació de les teories, amb el retrat del clima històrico-intel·lectual de l'època i les notes biogràfiques sobre
els autors. Alhora, aquesta informació es posarà en relació amb l'actual moment històric a partir de les
pràctiques del curs. La voluntat és discutir la vigència del pensament sociològic del segle XX en els nostres
dies, i alhora dotar de profunditat teòrica la mirada sobre el present.
D'aquesta manera, per tant, l'objectiu de l'assignatura és que l'alumnat adquireixi la capacitat per situar,
comprendre i relacionar les aportacions teòriques principals del pensament sociològic contemporani, i ho faci
amb rigor, reflexivitat i perspectiva crítica.
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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.
Avaluar la qualitat del propi treball.
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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avaluar la qualitat del propi treball.
Comparar els enfocaments teòrics sobre els fenòmens macrosociològics i microsociològics.
Definir els principals conceptes microsociològics i macrosociològics.
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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Distingir els fenòmens socials subjacents a unes polítiques o a uns conflictes determinats.
Expressar els debats sobre aquests enfocaments en diversos moments.
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.
Reconèixer les implicacions sociològiques de diversos debats intel·lectuals (sobre el subjecte, l'acció,
l'ordre social, el llenguatge, etc.).
Reordenar les diferents accepcions dels problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de
situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar els enfocaments de la sociologia per observar l'efecte d'aquestes polítiques o el desenllaç
d'aquests conflictes.

Continguts
El programa del curs s'estructura a través dels següents 5 blocs:
0. Introducció al Pensament Sociològic Contemporani.
0.1. Teoritzar al segle XX: implicacions històriques, polítiques i ètiques.
0.2. Clàssics i contemporanis: similituds i diferències.
0.3. Qui pot teoritzar? Biografia, gènere i ètnia.
1. El funcionalisme
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1. El funcionalisme
1.1. Parsons: de la teoria de l'acció a la teoria de sistemes.
1.2. Merton: el paradigma de l'anàlisi funcional.
1.3. La crisis del funcionalisme i les seves causes.
2. Les teories hermenèutiques i comprensives
2.1.L'Escola de Chicago: Jane Addams, Thomas, Mead i Goffman.
2.2.La socio-fenomenologia: Schütz, Berger i Luckmann.
2.3.L'etnometodologia: Garfinkel.
3. El neomarxisme,la teoria crítica i la modernitat.
3.1. El marxisme després de Marx: introducció.
3.2. Pensar el món després de l'holocaust: L'Escola de Frankfurt
3.3. Sobre l'obediència, el mal i la condició humana amb Hannah Arendt
3.4. De al reflexió sobre el poder: Mills, Elias, Foucault i Bourdieu.
3.5. Més enllà de la recerca de la veritat: l'aposta postmoderna
4. Comprendre la contemporaneitat: idees per entendre un món en transformació
4.1. Eva Illouz, i el capitalisme emocional.
4.2. Pensar les fronteres i el reconeixement amb Michèle Lamont
4.3. Hartmut Rosa i l'acceleració del món
4.4. La imaginació sociològica i el pensament sobre el futur
En paral·lel al programa regular, l'assignatura desenvolupa un conjunt de tres sessions pràctiques que, com a
fil conductor, giren entorn de la idea de poder, obediència i canvi social. Són les següents:
1. Poder, dominació i ordre social: per què obeïm? La pràctica consisteix en una reflexió sobre els processos
d'obediència i els factors que condueixen a la mateixa. La reflexió es propiciarà a travès de fragments de
pel·lícules com "L'Experiment" o "La Ola", i inclourà la realització d'un assaig reflexiu.
2. Utopia, representacions col·lectives i ordre social: els perills de somiar el futur. La pràctica consistirà en
visualitzar la pel·lícula "Hannah Arendt" de Margarethe Von Trotta relacionat amb el llibre "Eichmann en
Jerusalén: informe sobre la banalización del mal" i escriure un assaig. La voluntat és reflexionar sobre els
processos d'obediència col·lectiva i la construcció de règims totalitaris.
3. Poder, dominació i ordre social: la mirada crítica sobre el present. La pràctica consistirà en visualitzar la
pel·lícula La Granja del Pas, i dur a terme un assaig sobre els processos de construcció -però també de
resistència- de l'ordre social. La voluntat és propiciar la reflexió sobre el concepte d'hegemonia,
contra-hegemonia i les possibilitats de la transformació social.
La forma de presentació concreta dels continguts es pot adaptar i modificar en funció de les característiques
de cada curs.

Metodologia
L'assignatura s'articula al voltant de quatre tipus d'activitats:
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1. Exposició dels continguts del programa a classe per part del professorat -amb participació i discussió crítica
dels estudiants.
2. Pràctiques consistents en seminaris de lectura de textos, visionat i discussió de pel·lícules i exercicis
d'aplicació pràctica de la teoria, entre altres activitats.
3. Tutories fora de l'aula.
4. Activitats autònomes per part dels estudiants: lectura de textos, redacció de treballs i exercicis, etc.
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

43

1,72

2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13

2

0,08

4, 5, 12

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13

Tipus: Dirigides
Exposicions teòriques i seminaris
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Estudi i elaboració de treballs

Avaluació
L'avaluació consta de les següents evidències:
1. L'examen final. Representa el 50% de la nota final i és necessari, com a mínim, treure un 4,75 per
poder fer mitja. L'examen final tindrà dues parts que tindran el mateix pes en la nota final. Una d'elles
serà de caràcter memorístic i els estudiants hauran de demostrar que han assolit els coneixements
bàsics de l'assignatura. La segona part es podrà realitzar amb material complementari (apunts, llibres) i
serà de caràcter assagístic i de reflexió. S'haurà d'aprovar les dues parts de l'examen per poder fer
mitjana. L'alumnat haurà de demostrar que ha entès i assimilat correctament els principals continguts
del programa i que són capaços d'argumentar posicions teòriques de forma rigorosa.
2. Els treballs de pràctiques: l'assignatura es basa en dos treballs de pràctiques (a escollir entre tres
opcions diferents) i cadascun dels quals representa un 20% de la nota final.
3. L'assistència, la lectura dels textos i la participació a classe és obligatòria i es valorarà amb un 10% de
la nota.
En relació a l'avaluació, s'han de tenir en compte les següents indicacions:
La participació i la discussió a la classe podrà ser valorada positivament pel professorat a l'hora
d'avaluar i qualificar globalment els estudiants
Per aprovar l'assignatura serà necessari tenir un 4,75 de nota mínima de cadascuna de les parts per tal
que faci mitjana
En el cas en que elseguiment presencial a les pràctiques i el lliurament dels corresponents treballs no
sigui possible, el professorat podrà articular un sistema d'avaluació alternativa d'aquesta part, que
sempre inclourà una prova presencial.
Es considerarà que la persona té un "No Presentat" si no ha fet l'examen.
Hi haurà avaluació de recuperació de l'examen però no dels treballs.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assaig 1 i 2

40

30

1,2

1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13

Examen

50

5

0,2

2, 3, 7, 10, 13

Participació a classe i lectures

10

20

0,8

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12
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Programari
Els materials del curs es facilitaran a través de l'aula moodle. Si és necessari, es farà docència online amb el
programa teams.

8

