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ANY ACADÈMIC: 1999/2000 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- CRÈDITS: 
 
L´assignatura té 6 crèdits i 3 hores lectives setmanals. 
 
2 -OBJECTIUS: 
 
Donant per feta una visió ampla de la societat a l´assignatura de SOCIOLOGIA GENERAL, es 
tracta aquí d´aprofundir en el coneixement específic d´alguns grups socials. Cada curs no es 
podran fer tots. Sobre els que es facin, ens preguntarem: què són, què fan, què els caracteritza, 
com se’ns presenten en la realitat concreta, ... 
 
La idea és analitzar en profunditat uns grups concrets, superant visions superficials, parcials i 
estereotipades, per copsar, tan objectivament com ens sigui possible, la realitat concreta i 
immediata d´aquells grups. 
 
L´objectiu últim de l´assignatura és que l´alumne adquireixi una capacitat crítica i de raonament 
sobre la realitat social amb la qual haurà de treballar en el futur. Es tracta d´observar, conèixer i 
intentar entendre la realitat, per tal de poder-hi intervenir com a professionals tant rigorosa i 
objectivament com es pugui. 
 
3- METODOLOGIA: 
 
Constarà d´explicacions del professor, lectures personals, comentaris orals o escrits, i debats a 
l´aula.          
 
 
 
 
4- AVALUACIÓ: 

Sociologia dels Grups Socials 
 
 Assignatura: Optativa   1r Quadrimestre 
  
Crèdits: 6 
 
Professors: Miquel Barbarà Anglès / Òscar Castaño Vàzquez 
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Cada alumne farà un treball teòric sobre alguna de les qüestions que entrin en el programa i que 
sigui del seu interès.  
Hi haurà un examen final.  
Es valorarà l´aportació i la participació de l´alumne a classe.  
 
5-UNITATS TEMÀTIQUES 
 
TEMA 1: ELS GRUPS SOCIALS. 
 
-Aproximacions teòriques als grups socials: què són i principals classes de grups.  
-El grup: conformitat, acció normativa, control social, adaptació, legitimació i compensació.  
-Mecanismes de control social en els grups. 
-Del grup a la institució: hàbits, tipificacions, llenguatge, rols i legitimació.  
-Comunitat i Associació. 
 
TEMA 2: GRUPS FAMILIARS. 
 
-La perspectiva sociològica. 
-Evolució històrica i recent.  
-Teories sociològiques sobre la família. 
-Models familiars.  
-Natalitat.  
-Parella i matrimoni.  
-Relacions entre generacions (infància, joventut, vellesa). 
-Família a l´actualitat: el cas català i espanyol.   
-Estat i família: les polítiques familiars. 
 
TEMA 3: GRUPS RELIGIOSOS. 
 
-La perspectiva sociològica. 
-Fet religiós: de què parlem? 
-Teories sociològiques sobre la religió. 
-El procés de secularització i el “reencantament”. 
-Pluralisme i privatització de la fe. 
-Església-secta. 
-Aproximació a un dels grups religiosos presents en el nostre context social: els musulmans.  
 
TEMA 4: ALTRES GRUPS SOCIALS. 
 
En la mesura del possible, es podria abordar l´estudi d´altres grups socials. 
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