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COMPETÈNCIES:

• Posseir i utilitzar els conceptes específics de la matèria
• Conèixer els referents en les Ciències Socials i  Humanes que aporten al treball 

social elements de comprensió de la realitat social
• Mostrar  respecte  als  drets  fonamentals  d’igualtat  entre  homes  i  dones,  a  la 

promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors 
democràtics

• Identificar,  analitzar i  avaluar els problemes i  necessitats socials presents en la 
societat

• Investigar els nous fenòmens i escenaris on hi pot haver necessitat d’intervenció 
social

• Discernir el coneixement científic del coneixement  l’ideològic,  l’opinió, l’estereotip i 
el prejudici

• Tenir capacitat crítica d’anàlisi i de síntesi
• Posseir capacitat de recerca de la informació
• Posseir una bona comprensió i expressió oral i escrita d’exposició i argumentació 
• Saber identificar, resoldre problemes i prendre decisions argumentades
• Treballar en equip
• Aplicar els coneixements a la pràctica de manera professional i rigorosa
• Desenvolupar un coneixement interdisciplinari
• Aprendre autònomament per a l’ adaptació a situacions noves
• Mostrar un bon domini de les TICs
• Saber mantenir una conversa breu en anglès



OBJECTIUS

1. Posseir i utilitzar els conceptes específics de la matèria

2. Conèixer i interpretar els efectes del canvi social a nivell d’estructura social

3. Enquadrar les accions en el marc dels principis constitucionals, de la carta de Drets 
Humans referents a la igualtat i a la justícia (de gènere i ètnica)   i per a la promoció dels 
valors democràtics i d’una cultura de pau.

4. Disposar d’una base de coneixements amb criteris científics i tècnics  per a l’anàlisi dels 
fets socials

5. Aplicar els coneixements a la pràctica de manera professional i rigorosa
Desenvolupar un coneixement interdisciplinari

6. Posseir capacitat crítica de síntesi i de recerca de la informació tant a nivell bibliogràfic 
com (webgràfic) a través d’Internet

7.  Saber  confeccionar  documents:  síntesis  crítiques,  exposicions,  informes,  treballs 
adequadament argumentats a nivell oral i a nivell escrit. 

8. Conèixer els usos i possibilitats de les TICs.

9. Saber desenvolupar estratègies de treball cooperatiu i en equip

CONTINGUTS

1. El concepte d’estructura social. Orígens i evolució. Estructura i acció. Diferenciació i 
estratificació social. Estructura social i desigualtat. El futur de la desigualtat.

2. La teoria funcionalista de l’estratificació social.  La classe social  com a fonament de 
l’estructura social. El concepte de classe en Marx. Classe i explotació. Noves aportacions 
a l’anàlisi  marxista de les classes socials:Olin Wright i  les posicions contradictòries de 
classe.  Diferències entre el plantejament funcionalista de l’estratificació social i la teoria 
de classes. Crítica a l’anàlisi de classes.

 3. Classe, estatus i partit en la teoria de Max Weber. La multidimensionalitat del concepte 
de classe en Max Weber. Els estaments. Els partits polítics. El concepte de dominació. Els 
neoweberians: Dahrendorf: la propietat i l’autoritat. El tancament social segons Parkin. La 
teoria de l’estatus de P. Bourdieu.

4.  L’organització  social  de  gènere.  Els  conceptes  de  sexe  i  gènere.  El  concepte  de 
patriarcat. La relació entre patriarcat i caputalisme. Les diferències estructurals de gènere 
en  les  nostres  societats.  Problemàtiques  específiques  de  gènere:  maltractaments  i 
violència de gènere, pobresa, discriminació laboral, tràfic de dones i prostitució. Famílies 
monomarentals.



 5. Les desigualtats per raó d’ètnia. Raça, ètnia i etnicitat. Neoracisme o racisme cultural. 
Les  causes  de  discriminació  dels  grups  ètnics  en  l’accés  als  recursos.  El  paradigma 
econòmicoestructural. El paradigma cultural. Societat multicultural i integració social dels 
immigrants. La insersió en l’estructura social: el mercat de treball, l’accés a l’habitatge, la 
movilitat social. Les oportunitats educatives.

6. Les desigualtats per raó d’edat. L’anàlisi de les relacions d’edat.

METODOLOGIA

Exposició  del  professorat:  Orals  i  multimèdia  (15%);  Exposicions  de  l’alumnat:  orals  i 
multimèdia (20%); Debats i  jocs de rol  (5%); Treball  i  casos pràctics (10%); Lectura i 
anàlisi  de  documentació  (10%);  Preparació  de  les  exposicions  de  l’alumnat  (10%); 
Recerca  d’informació  (5%);  Elaboració  de  treballs  i  síntesis  (10%);  Tutories  grupals  i 
individuals  (5%);  Seminaris  d’aplicació  dels  coneixements  (5%);  i  Us  de  plataformes 
virtuals (5%).

AVALUACIÓ

Avaluació continuada (30%).
Elaboració de treballs de síntesi (15%).
Elaboració de treballs de síntesi grupals (15%).
Preguntes obertes de relacionar (30%).
Participació en les classes presencials i no presencials (10%).
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1r curs

Temporalitzaci
ó:
Organització 
en 6 blocs de 
treball de 8 h. 
cadascun

Continguts

Objectius

Tasques professor Tasques alumnes Recomanacions avaluació

Dra D. 
Mayoral

1r bloc

Bloc 1
Continguts: bloc 1

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

Presencial

Presentació assignatura
Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures
Reflexió sobre 
l’aportació de 
l’Estructura Social al 
Treball Social

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. Anàlisi 
crítica de les lectures.
Preguntes per al debat
Presentació d’exemples de 
situacions o grups susceptibles 
de patir situacions de 
marginació, pobresa i exclusió 
social

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies

Avaluació contínua: Presentació 
document….

Dra D. 
Mayoral

2n bloc

Bloc 2
Continguts: bloc 2

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

Presencial

Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. Anàlisi 
crítica de les lectures

Aplicar els conceptes 
fonamentals de la teoria 
marxista a exemples de la vida 
quotidiana

Cerca activa de materials 
documentals on apareguin 
situacions de desigualtat

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies

Avaluació continuada: Presentació síntesi 
crítica sobre una de les lectures 
recomanades



Dra D. 
Mayoral

3r bloc

Bloc 3
Continguts: bloc 3

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Presencial

Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. Anàlisi 
crítica de les lectures.

Anàlisi de cas: tema la 
dominació

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies

Avaluació continuada:
Elaboració i presentació d’un power point 
sobre un dels aspectes treballats a l’aula

Dra D. 
Mayoral

4t bloc

Bloc 4
Continguts: bloc 4

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,
 

Presencial

Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures

Treball en equip: recerca sobre 
desigualtats de gènere i els seus 
efectes

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies

Avaluació continuada: elaboració d’una 
síntesi crítica sobre un de les lectures 
proposades i treballades a l’aula

Dra D. 
Mayoral

5è bloc

Bloc 5
Continguts: bloc 5

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
, 
 

Presencial

Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. Anàlisi 
crítica de les lectures.

Anàlisi del document: 
Inmigrantes en el barrio. 
Exposició i discussió de 
conclusions

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies
Avaluació continuada: Entrevista 
treballador/a social dels Serveis Socials



Dra D. 
Mayoral

6è bloc

Bloc 6
Continguts: bloc 6

Objectius: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
, 

Presencial

Exposició continguts
Lectura i comentari 
crític de les lectures

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. Anàlisi 
crítica de les lectures.

Anàlisi específica sobre el 
col.lectiu de la tercera edat. 
Detecció de col.lecius amb 
situació de risc d’exclusió social

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 
La capacitat de treball en equip i col.laboratiu.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el 
saber fonamentar adequadament els escrits, 
l’estructura dels documents i l’ús de les noves 
tecnologies

Avaluació continuada: Preguntes obertes 
sobre el temari


