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COMPETÈNCIES

• Aprenentatge autònom per mitjà de l’anàlisi bibliogràfica, la reflexió personal sobre 
l’observació dels contextos socials  i l’ús de les noves tecnologies com a eines de 
consulta i recerca de fonts

• Treball individual i  en equip
• Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi,  d’organització i planificació 
• Adquirir, de manera reflexionada, una visió objectiva i no estereotipada d’elements 

socialment marcats com ara el gènere, les desigualtats, la immigració...
• Capacitació per treballar i concebre la professió en el respecte als drets fonamen-

tals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors 
propis de la cultura de la pau i dels valors democràtics.

• Capacitat d’anàlisi i avaluació dels problemes i necessitats socials presents en la 
societat, a nivell local i global. 

• Adquisició de competències per saber explicar i argumentar oralment i per escrit, 
en les dos llengües oficials.

• Capacitat de comprensió i  resolució de problemes i presa de decisions davant dels 
canvis de la societat que afecten el treball social. 

OBJECTIUS

• Familiaritzar  els  i  les  alumnes  amb  els  conceptes  fonamentals  de  la  teoria 
sociològica i amb la seva aplicació pràctica. 



• Conèixer  els  referents de les ciències humanes i  socials  que aporten al  treball 
social elements de comprensió de la realitat social 

• Ser capaços de comprendre les particularitats dels canvis socials a partir de les 
teories generals i les contemporànies.

• Adquirir  capacitat  explicativa  sobre  la  formació  i  el  desenvolupament  dels 
processos de transformació social històrics i contemporanis.

• Adquirir  capacitat  d’anàlisi  per  explicar  els  canvis  actuals  i  analitzar  les  seves 
conseqüències en la societat actual 

• Adquirir hàbits de lectura i comprensió dels textos bàsics de la teoria sociològica 
clàssica i contemporània. 

• Adquirir  capacitat  de  reflexió  crítica  sobre  els  fenòmens  socials  en  què  està 
immersa la societat i  capacitat d’analitzar i  aplicar les intervencions socials més 
adients en cada cas. 

CONTINGUTS

1. LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA  COM UNA MANERA D’ANALITZAR, ENTENDRE 
I EXPLICAR  EL MÓN 

1.1.Els orígens de la sociologia. Conceptualització bàsica. La naturalesa, l’abast i 
les característiques  de la sociologia. 
1.2.Les  aportacions  més  rellevants  dels  autors  fonamentals  de  la  sociologia 
clàssica i dels   pensadors contemporanis. 
1.3. Conceptualització bàsica 

2. LES DIMENSIONS DE LA SOCIETAT 

2.1.La societat. Societat i estructura social.  Les dimensions de la societat: l’espai i 
el temps.  La realitat social.  
2.2. L’acció humana. Interacció social i vida quotidiana. Processos de socialització. 
Control social, desviació i delicte.
2.3.Els  grups  de  la  societat.  Les  institucions.  Les  comunitats.  Grups  socials  i 
organitzacions. La complexitat burocràtica i de gestió. Elements bàsics de l’estudi 
de les organitzacions. La cultura pròpia i l’entorn. Els conflictes i les afectacions. 
Anàlisi  d’organitzacions  simples   i  complexes  que  treballen  en  actuacions  de 
caràcter social. 
2.4.  El  canvi  social.  De les societats tradicionals a la modernització.  Procés de 
globalització. Societat xarxa. Transformació de les dimensions, pautes i activitats 
tradicionals.     
2.5.Teories actuals sobre la societat: individualització, societat líquida, societat risc.

3.  TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I CULTURALS I AFECTACIONS SOCIALS. 

3.1. Benestar social: orígens, característiques  i debats contemporanis. Els agents i 
actors de l’Estat de Benestar. El tercer sector. Projectes i intervencions socials. 
3.2. La institució econòmica. Història i evolució fins l’actualitat. La divisió del treball. 
Les corporacions.  La globalització  econòmica.  El  treball,  l’atur  i  el  consum.  Les 
afectacions cap a la població.
3.3. La institució familiar. Del paper tradicional a les transformacions actuals. Els 
rols  dels  homes  i  de  les  dones.   Causes  i  conseqüències  dels  canvis  i  les 
transformacions.



3.4. La cultura i les cultures. La desigualtat social. Les implicacions econòmiques, 
socials i culturals de la mundialització. La societat dual. 
3.5. Relacions ètniques i migracions. Racisme. Relació economia, cultura i racisme.
3.6. Noves desigualtats socials versus les velles desigualtats: edat, gènere, ètnia, 
accés  a  la  informació.  Edat,  educació  i  treball.  Gènere,  educació  i  treball. 
Immigració, educació i  treball. El llenguatge i la llengua com a element distintiu, 
d’ascenció i de desigualtat social. 
3.7. Societats multiètniques, multiculturals i multilingües. Relació entre migració i 
etnicitat. Les migracions del segle XX i XXI. 
3.8. Internet. Element imprescindible en l’esfera social i cultural. Les oportunitats i 
els riscos com a mitjà de comunicació, informació i creació. 

METODOLOGIA

• Presentació i explicació  dels continguts de cada apartat  per part de la professora
• Lectures  i  anàlisi  de  textos  relacionats  amb  la  matèria  i  elaboració  d’activitats 

relacionades:  síntesis,  comparacions  d’idees,  desenvolupament  de  reflexions 
personals, etc. 

• Recerca de lectures i casos relacionats amb la matèria i treball posterior a l’aula. 
Tasca individual i grupal.

• Exposició oral d’activitats 
• Preparació en grup d’aspectes concrets del programa 
• Tutories individuals T

L’alumnat  disposarà  des del  primer  dia  de classe d’un  dossier  bàsic  de  lectures  que 
serviran de fil  conductor per a tota l’assignatura. A banda d’aquest dossier de lectura 
bàsica i obligatòria s’aniran presentant i treballant altres lectures específiques per il·lustrar 
i/o ampliar els diferents continguts de l’assignatura. 

AVALUACIÓ

L’avaluació  serà  continuada.  L’assignatura  consta  de  tres  blocs  de  treball  que  es 
desenvoluparan  a  l’aula   al  llarg  de  9   hores  presencials  (aprox.)  el  primer  bloc.  12 
aproximadament el segon bloc i 18 h aproximadament el tercer bloc.  Cada bloc tindrà 
diferents tipus de proves i  exercicis d’avaluació.  La suma de les proves de cada bloc 
sumaran 100 (que s’entén que es el 10). La nota final serà la mitjana de la suma de la 
qualificació dels tres blocs. Per aprovar cal aprovar amb més d’un 50% (que s’entén que 
és el 5) cada un dels blocs. 

L’avaluació de cada bloc és la següent: 

Bloc 1. La perspectiva sociològica com una manera d’analitzar,  entendre i  explicar el 
món. 

• Exercicis de reflexió  d’idees bàsiques sobre fragments  i articles seleccionats: 25%
• Exercicis de comprensió de textos bàsics dels autors clàssics i contemporanis i 

reflexió sobre la seva actualitat i aportacions a la comprensió dels canvis de la 
societat: 25% 

• Exercici d’avaluació de síntesi dels continguts dels diferents apartats: 25% 



 Bloc 2. Les dimensions de la societat 
• Exposició i reflexió  oral i escrita individual/grupal  sobre punts del temari: 25%
• Exercicis de recerca i reflexió grupal sobre alguns dels temes del bloc: 25% 
• Exercici de reflexió al final del bloc 2: 25% 

Bloc 3. Transformacions econòmiques i culturals i afectacions socials. 
• Elaboració i presentació  grupal d’un dels continguts que hi ha al temari  en format 

power point: 25%
• Exercicis de recerca, sistematització i exposició escrita individuals sobre algun dels 

temes del bloc  en la vida actua quotidiana: 20%
•                      Exercici de reflexió individual al final del bloc 3: 30% 

L’assistència i la participació a classe és necessària, es controlarà,  i s’avalua en cada 
bloc en un 25%

L’assignació de crèdits ECTS és orientativa i es poden donar variacions fins al 20%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

Temporalització:
Organització en 3 
blocs de treball  

Continguts

Objectius

Tasques professor Tasques alumnes Recomanacions per a i detalls  de l’avaluació.

Dra Paquita Sanvicén 

Hores presencials 
aproximades: 8 hores 

1r bloc. La perspectiva 
sociològica com una 
manera d’analitzar, 
entendre i explicar el 
món

Bloc 1
Continguts: bloc 1

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

Presencial

Presentació assignatura
Exposició continguts del 
bloc i relació d’aquests amb 
els blocs següents.  
Fonamentació de l’aparat 
conceptual bàsic de la 
sociologia. 
Presentació de tots els 
autors fonamentals i de les 
seves obres capitals. 
Reflexió sobre l’aportació 
del pensament, la 
imaginació i  la perspectiva 
sociològica clàssica i 
contemporània al Treball 
Social

Assistència,  i participació a classe. 
Reflexió sobre conceptes i recerca d’exemples 
en la realitat quotidiana dels alumnes. 
Comprensió i anàlisi crítica de les lectures-
fragments  dels textos bàsics dels autors 
tractats. Reflexió sobre l’actualitat dels 
clàssics i reconeixement de la relació entre 
teories contemporànies amb les experiències 
particulars individuals. 

S’avaluarà positivament:
La presència activa a classe i la participació. 

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el saber fonamentar 
adequadament  les opinions. La redacció, l’estructura dels documents 
presentats. 
S’avaluarà positivament la capacitat de relació de coneixements.

Avaluació contínua individual. Exercicis de reflexió sobre lectures del 
dossier bàsic. Exercicis de síntesi d’idees bàsiques sobre lectures 
donades. Exercicis de comprensió de textos bàsics dels autors 
clàssics i contemporanis i reflexió sobre la seva actualitat i 
aportacions a la comprensió dels canvis de la  societat.
Exercici d’avaluació de síntesi dels continguts dels apartats 1.1. i 1.2.

Dra Paquita Sanvicén 

Hores presencials 
aproximades: 20 hores 

2n bloc. Les dimensions 
de la societat

Bloc 2
Continguts: bloc 2

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

Presencial

Exposició continguts de 
cada un dels apartats. 
Reflexió sobre l’abast de 
cada un dels apartats i el 
seus continguts. 
Presentació, aproximació i 
explicació de lectures  i 
exemples que afavoreixen 
la comprensió dels diferents 
punts del bloc

Seguiment, reflexió i participació a classe. 
Anàlisi crítica de les lectures i exposició oral o 
escrita. 

Treball de recerca sobre organitzacions 
simples i complexes. Presentació a l’aula o en 
xarxa.

Cerca de materials documentals, exemples de 
la vida quotidiana on apareguin reflectides les 
situacions que s’expliquen i analitzen en 
aquest bloc.
Treball individual i exposicions a classe o en 
xarxa de les recerques. 

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. La capacitat de treball 
col·laboratiu. La capacitat d’ús de les noves tecnologies per a la recerca. 
La capacitat de relacionar el contingut de les lectures amb la realitat 
viscuda o analitzada.

Les capacitats de síntesi, d’argumentació, el saber fonamentar 
adequadament els escrits, l’estructura dels 

Avaluació continuada individual. Elaboració de tasques diverses per 
a cada un dels subapartats . Exercici de reflexió i síntesi al final del 
bloc 2 i de relació amb el bloc anterior (1) 

Dra Paquita Sanvicén

Hores presencials 
aproximades:  20 hores 

3r bloc. Tranformacions 
econòmiques i culturals i 
afectacions socials. 

Bloc 3
Continguts: bloc 3

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

Presencial

Exposició continguts i 
clarificació de conceptes 
específics. 
Reflexió sobre l’abast de 
cada un dels apartats i el 
seus continguts en relació 
amb la història immediata, 
els canvis socials i 
l’actualitat. 
Presentació, aproximació i 
explicació de lectures  i 
exemples que afavoreixen 
la comprensió dels diferents 
punts del bloc.

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

Anàlisi de casos de la vida real que 
exemplifiquen continguts dels punts 3.1. fins al 
3.8. 

S’avaluarà molt positivament:
La presència activa a classe i la participació. 

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 individual. Elaboració de tasques diverses per 
a cada un dels apartats. 
Exercici de reflexió i síntesi del bloc. Elaboració i presentació  d’un 
dels continguts que hi ha al programa del bloc 3 a l’aula, en format 
power point. 



Presentació i explicació de 
fonts de recerca importants 
de referència per consultar 
dades i recerques 
explicatives sobre els 
diferents continguts que 
s’estudien i analitzen en 
aquest apartat. 


