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CURS ACADÈMIC 2000/2001 
 

 
Introducció a l’Estructura Social Contemporània 

 
CURS: 2n  Assignatura: Troncal   1r Quadrimestre 

  
Crèdits: 1,5 
 
Professor: Miquel Barbarà Anglès 
 

 
0.- CRÈDITS 
 
    Té assignats 1'5 crèdits. Una hora setmanal de classe. 
 
1.- OBJECTIUS 
 
  - Conèixer l'estructura social de la nostra societat, els trets més característics, els conflictes i els 
processos estructurals bàsics, així com l'anàlisi dels agents socials que incideixen en aquests 
fenòmens. 
 
  - Conèixer diferents teories sociològiques sobre les  classes socials. 
 
  - Oferir  des de la Sociologia uns elements bàsics en la formació dels futurs treballadors socials. 
 
2.- METODOLOGIA 
 
Els temes són presentats pel professor i aprofundits amb el treball personal, els debats a classe ( en 
la mesura que el temps ho permeti) i la lectura de textos seleccionats per a ampliar algun tema. Pot 
ser important la participació activa  a la classe amb la presentació de preguntes i qüestions fetes 
oralment o per escrit. 
 
Hi haurà un treball personal. 
 
3.- AVALUACIÓ 
 
Hi haurà un examen al final del quadrimestre. 
Cada alumne farà un treball personal presentat abans d'acabar les classes. Es podrà tenir en compte 
en la qualificació la participació activa a la classe (si ha estat possible). 
 
4.- UNITATS TEMÀTIQUES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 
 
El procés de transició demogràfica. Els processos demogràfics bàsics: natalitat, mortalitat i 
creixement vegetatiu. Els moviments migratoris. Estructura de la població per edat i sexe. Nupcialitat i 
família. Estructura de la població laboral. La població en l'espai: població rural i urbana. El procés 
d'urbanització. Els sectors de producció. (Les classes socials). 
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2. LA DESIGUALTAT SOCIAL 
 
La desigualtat econòmica. La desigualtat per territoris. La pobresa dins l'àmbit de l'Estat espanyol, 
marginació i exclusió social. 
 
3. CLASSES SOCIALS I REALITAT SOCIAL 
 
L'estudi de les classes socials des de la Sociologia. Diferents elements bàsics a tenir en compte en 
l'anàlisi sociològica del fenomen. Diferents punts de vista i diferents teories sociològiques, Marx i 
Weber. 
 
4. ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL A LA NOSTRA SOCIETAT 
 
Importància del canvi social en general i en concret a la nostra societat i incidència en l'estructura de 
classes socials. Breu referència històrica. Les classes socials en el moment actual. 
 
5. LES CLASSES MITJANES 
 
Problemàtica. Velles i noves classes mitjanes. Actituds i valors. Conflicte i consciència de classe. 
Classes mitjanes i política. 
 

 LES CLASSES BAIXES. LA CLASSE OBRERA 
 

Problemàtica. Evolució de la classe obrera. Atur, salaris, jornada de treball, accidents de treball i 
altres problemes i conflictes.   
 

 LES CLASSES ALTES.  
 

Problemàtica. Les élites dominants: burocràtica, econòmica i política. 
 
6. LES CLASSES SOCIALS EN EL MÓN RURAL 
 
El sector de l'agricultura i l'èxode rural. Estructura de la població rural. Industrialització del camp i fi 
de la pagesia tradicional. Problemàtica i perspectives de futur. 
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