
UNIVERSITAT DE LLEIDA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

TITULACIÓ:  Grau en Treball Social

CODI: 101714 MATÈRIA: Estructura Social

MÒDUL: XI. Processos i problemes en els que actua el Treball Social

PROFESSOR/A RESPONSABLE: Dídac Mateo

EQUIP DOCENT: Dídac Mateo

CURS ACADÈMIC: 2011/2012 CARÀCTER: Obligatòria 

CURS: 1r SEMESTRE:  2n
CRÈDITS ECTS:  6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català         

De què parlem quan ens referim al concepte d’estructura social?

Els sociòlegs i les sociòlogues parlen d’estructura o estratificació social per descriure i 
categoritzar  les  desigualtats  que  existeixen  entre  els  individus  i  els  grups  dins  les 
societats humanes. Els individus i els grups tenen diferents tipus d’accés als recursos 
socialment valorats i al poder segons quina sigui la seva posició dins de l’estructura social 
i en relació a la seva posició en la  divisió social del treball. Tanmateix, si bé des de 
temps  immemorials  hi  ha  hagut  contactes  entre  cultures  diferents  (ja  siguin  bèl·lics, 
comercials  o  d’un  altre  tipus),  és  en  les  darreres  dècades  que  hom pot  observar  en 
societats com la nostra (que pertany al  club dels països rics) un augment del mosaic 
d’orígens  nacionals  conformadors  de  la  nostra  realitat  quotidiana  educativa,  laboral, 
convivencial, etcètera.

Gran  part  de  l’anàlisi  sociològic  de  l’estructura  social  es  basa  en  les  idees 
desenvolupades per  Karl Marx i Max Weber sobre les classes socials i l’estratificació. 
La importància de la teoria marxista en relació als individus, la seva força de treball, les 
relacions de producció, els mitjans de producció o el model d’explotació capitalista 
per citar alguns exemples són cabdals per entendre bona part de la teoria sociològica 



sobre  l’estructura  social.  Marx  i  Weber  seran  els  pares  dels  dos  grans  models 
d’interpretació  sociològica  de  l’estructura  social.  S’abordaran  les  característiques 
principals i els autors que han desenvolupat les correlatives teories posteriorment.

L’ocupació  acostuma a utilitzar-se com a indicador  de classe social,  tanmateix  hi  ha 
múltiples factors que condicionen l’accés dels individus als recursos o les desavantatges 
socials relatives a la seva classe social. No podem oblidar que a banda dels factors lligats 
al treball hi ha elements culturals que tenen una forta influència en la posició de classe.

L’anàlisi de l’estratificació s’ha expressat tradicionalment des d’un punt de vista masculí. 
Desgranarem  la  qüestió  de  gènere  per  conèixer  quins  elements  responen  a 
desavantatges o diferències de classe i fins a quin punt en les societats contemporànies el 
gènere influeix en l’estructura social independentment de la classe.

COMPETÈNCIES

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

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

ció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democrà-
tics.

• Identificar, analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la so-
cietat.

• Investigar 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.
• Tenir capacitat i habilitat per treballar en equip.
• Aplicar els coneixements a la pràctica de manera professional i rigorosa.
• Desenvolupar un coneixement interdisciplinari.

OBJECTIUS

1. Posseir i utilitzar els conceptes específics de la matèria.
2. conèixer i interpretar els efectes del canvi social en l’àmbit de l’estructura so-
cial.
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. 
6. Desenvolupar un coneixement interdisciplinari.
7. Posseir capacitat crítica de síntesi i de recerca de la informació tant en l’àm-
bit bibliogràfic com webgràfic.
8. Saber  confeccionar  documents:  síntesis  crítiques,  exposicions,  informes  i 
treballs adequadament argumentats de forma oral i escrita.
9. Conèixer usos i possibilitats de les TIC’s.
10. Saber desenvolupar estratègies de treball cooperatiu i en equip.

CONTINGUTS

Tema 1. Estructura social, estratificació i desigualtat

1.1. El concepte d’estructura social

1.2. Orígens i evolució

1.3. Estructura i acció

1.4. Diferenciació i estratificació social

1.5. Estructura social i desigualtat

1.6. El futur de la desigualtat

Tema 2. L’anàlisi de l’estratificació social I

2.1. La teoria funcionalista de l’estratificació social

2.2. La classe social com a fonament de l’estructura social

2.3. El concepte de classe en Marx

2.4. Classe i explotació

2.5.  Noves  aportacions  a  l’anàlisi  marxista  de  les  classes  socials:  Olin  Wright  i  les 
posicions contradictòries de classe

2.6. Diferències entre el plantejament funcionalista de l’estratificació social i la teoria de 
classes

2.7. Crítica a l’anàlisi de classes

Tema 3: L’anàlisi de l’estratificació social II

3.1. Classe, estatus i partit en la teoria de Max Weber

3.2. La multidimensionalitat del concepte de classe en Max Weber

3.3. Els estaments

3.4. Els partits polítics

3.5. El concepte de dominació

3.6. Els neoweberians: Goldthorpe



3.7. Els neoweberians: Dahrendorf: la propietat i l’autoritat

3.8. Els neoweberians: el tancament social segons Parkin

3.9. La teoria de l’estatus de P. Bourdieu

Tema 4: Desigualtats i problemes de gènere

4.1. L’organització social de gènere

4.2. Els debats sobre el concepte de sexe i gènere, la construcció social.

4.3. Conceptes bàsics: patriarcat, divisió sexual del treball i modus de

producció domèstic

4.4. La relació entre patriarcat i capitalisme

4.5. Les diferències estructurals de gènere en les nostres societats

4.6. Problemàtiques específiques de gènere: maltractaments i violència de

gènere, pobresa, discriminació laboral, tràfic de dones i prostitució

4.7. Famílies monomarentals

Tema 5: Desigualtats ètniques

5.1. Les desigualtats per raó d’ètnia

5.2. Raça, ètnia i etnicitat

5.3. Neoracisme o racisme cultural

5.4. Les causes de discriminació dels grups ètnics en l’accés als recursos

5.5. El paradigma econòmicoestructural

5.6. El paradigma cultural

5.7. Societat multicultural i integració social dels immigrants

5.8. La inserció en l’estructura social: el mercat de treball, l’accés a l’habitatge,

la mobilitat social

5.9. Les oportunitats educatives

Tema 6: Les desigualtats per raó d’edat

6.1. L’anàlisi de les relacions d’edat

METODOLOGIA

Teoria sociològica (grup gran)

El gruix del temps dedicat a grup gran serà del tipus classe magistral.

Pràctiques aplicades (grups mitjans)

Des del punt de vista dels continguts i el programa de l’assignatura, l’espai de pràctiques 
amb grups mitjans vol familiaritzar els i  les estudiants de treball  social a les principals 



aportacions sobre processos d’estructuració de la desigualtat social des d’una dimensió 
aplicada.

Les sessions pràctiques previstes del curs, ens permetran vincular la teoria sociològica de 
l’estructuració social amb un espai de debat i reflexió sobre diversos casos de desigualtat 
social que ens trobem en les nostres societats complexes a dia d’avui.

-  Al  campus virtual  trobareu tota  la documentació  i  informació relativa a l’assignatura, 
consulteu-lo freqüentment per accedir als diferents materials que s’hi penjaran.

- Les indicacions pertinents del curs també es notificaran via campus virtual.

- Al servei de reproducció de la facultat trobareu les lectures específiques i obligatòries 
que són necessàries per al seguiment de l’assignatura.

AVALUACIÓ

- L’avaluació constarà de dos exercicis obligatoris de recensió crítica de unes lectures que 
el  professor  indicarà  a  classe,  així  com  de  dues  activitats  grupals  (una  d’elles,  per 
exemple, una recerca sobre què són i quina implantació i incidència a l’hora de marcar 
tendències  socials,  polítiques  i  econòmiques  tenen  a  Espanya  els  grups  de  pressió). 
Finalment es farà un examen que recollirà els principals temes i conceptes treballats.

Per aprovar l’assignatura és indispensable superar el 50% de cada activitat proposada, 
així com de l’examen.

Hi haurà, si cal, un examen de recuperació on la nota màxima del curs suposarà un cinc. 

- Igualment, en aquest punt també cal insistir que pot ser pertinent alguna informació (per 
ex., data límit d’entrega d’una activitat) durant el curs. Fet que serà comunicat a través del 
campus virtual.

Exemple pràctic de pautes per a fer una recensió: Tema 4 - Desigualtats i problemes 
de gènere

• Una recensió és un escrit,  un breu treball,  en que es dóna compte dels 
articles que s’analitzen i cal fer-ne un revisió crítica, personal i elaborada. La  
recensió ha de ser un sol text que posi en relació tots els textos que els  
professors  us  demanin  que  treballeu  i  que,  per  tant,  els  enllaci  i  tingui  
coherència argumental. L’extensió màxima de la recensió serà de cinc-sis 
planes a lletra times new roman 12 a espai 1,5.

• Avaluació de la recensió. En cas d’ús d’altra bibliografia o recursos per a 
l’elaboració de la recensió haurà de ser correctament citada a peu de plana 
(Autor (any); títol; editorial: lloc de publicació).

• Qualsevol còpia o plagi literal d’internet que no s’hagi citat degudament entre 
cometes i a peu de plana serà automàticament prova suspesa. 

• Les lectures obligatòries (les podreu trobar a copisteria) per a l’elaboració de  
la  recensió  crítica  del  tema 4-Desigualtats  i  problemes de gènere  són:  -  
“Sexo, género e individuo. El sistema sexo/género como marco de análisis”  
a  IZQUIERDO,  M.J.  (1998);  El  malestar  en la  desigualdad;  Ed.  Cátedra:  



Madrid.  Pag.  13-37.  -  "Trabajo  y  estructura  social"  a  IZQUIERDO,  M.J,  
LLORENS  SERRANO,  C.,  MORA,  E.,  SÁNCHEZ  TORRES,  E.  (1998).  
Aguantando el tipo. Desigualdad social y discriminación salarial. Barcelona:  
Diputació  de  Barcelona.  pag.23-61.  -  "El  trabajo  de  las  mujeres"  a  
PARELLA,  S.  (2003);  Mujer,  inmigrante  y  trabajadora:  la  triple 
discriminación; Ed. Anthropos, Barcelona. pag. 27-66.

TUTORIES: A concretar amb el professor. Una manera és fer-ho prèviament per correu 
electrònic. Dídac Mateo: dmateo@pip.udl.cat
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1

8 hores

P TEMA 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

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

Seguiment, reflexió i participació a 
classe. 
Anàlisi crítica de les lectures. 
Presentació d’exemples de grups 
susceptibles de partir situacions de 
pobresa, exclusió i marginació 
social 

S’avaluarà positivament: 

 La presència i  
participació activa a 
classe. 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 
fonamentar els escrits. 

 L’ús de les TIC 

0

2

8 hores

P TEMA 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

Exposició de 
continguts. 
Comentari crític 
de lectures. 

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. 
Anàlisi crítica de les 
lectures. 
Aplicar els conceptes 
clau de Marx i Weber 
a exemples de la vida 
quotidiana. 
Cerca activa de 
materials escrits o 
audiovisuals on 
apareguin situacions 
de desigualtat. 
Presentació individual 
de la recensió.

S’avaluarà 
positivament: 

 La presència i  
participació activa a 

classe. 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 

fonamentar els escrits. 

 L’ús de les TIC 

20

3

8 hores

P TEMA 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

Exposició de continguts. 
Comentari crític de lectures. 

S’avaluarà 
positivament: 

 La presència i  
participació activa a 

classe. 

10



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. 
Anàlisi crítica de les 
lectures. 
Anàlisi de cas: tema: 
les estratègies de 
mobilitat social de 
Bourdieu. Cercar en 
l’entorn immediat i fer 
un estudi 
transgeneracional 
aplicant els 
suggeriments de 
Bourdieu i fer un 
power-point (treball 
grupal) 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 

fonamentar els escrits. 

 L’ús de les TIC 

4

8 hores

P TEMA 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

Exposició de continguts. 

Comentari crític de lectures. 

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

Opcional (pot ajudar 
en la nota final un 
5%). Treball 
individual: recerca 
sobre els grups de 
pressió.

S’avaluarà 
positivament: 

 La presència i  
participació activa a 

classe. 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 

fonamentar els escrits. 

 L’ús de les TIC 

20

5

8 hores

P TEMA 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

Exposició de continguts. 

Comentari crític de lectures. 

Seguiment, reflexió i 
participació a classe. 
Anàlisi crítica de les 
lectures. 
Anàlisi de llibre 
“Cultures en interacció” 
de Dolors Mayoral o bé 
de “La immigració a les 
comarques de Ponent” 
de Jordi Garreta.

S’avaluarà 
positivament: 

 La presència i  
participació activa a 

classe. 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 

fonamentar els escrits. 

20



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Exposició i 
discussió de 
conclusions. 

 L’ús de les TIC 

6 

8 hores

P TEMA 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10

Exposició de continguts. 

Comentari crític de lectures. 
Seguiment, reflexió i 
participació a classe. 
Anàlisi crítica de les 
lectures. 
Opcional grupal (pot 
ajudar a la nota final un 
5%): confecció d’un 
qüestionari de 20 
preguntes màxim sobre 
algun aspecte associat 
a l’edat, però tenint 
present els tres 
principals aspectes 
estudiats durant el 
semestre (classe 
social, gènere, ètnia)
Examen

S’avaluarà 
positivament: 

 La presència i  
participació activa a 

classe. 

 La capacitat de  
treballar en equip 

 La capacitat de  
síntesi, de saber 

fonamentar els escrits. 

 L’ús de les TIC 

30


