
BLOC I: 
SOCIOLOGIA



Objectiu que ens proposem:

 Adquirir criteris científics per analitzar la realitat 
social.

Tothom es 
veu capaç 
d’opinar 
sobre els 
fets 
socials.



Continguts d’aquest bloc:

 Tema 1: Què és la Sociologia.

 Tema 2: Història de la Sociologia i els mètodes 
sociològics. 

 Tema 3: La societat i el procés de socialització.

 Tema 4: Canvis i conflictes socials.



TEMA 1: QUÈ ÉS 
LA SOCIOLOGIA?



Definició

 La sociologia és la ciència de la societat humana; estudia 
l’ésser humà en la seva dimensió social. És una disciplina 
científica i humanística alhora, que investiga la dimensió 
social en els aspectes permanents (grups, institucions i 
estructures socials) com en els aspectes dinàmics (tensions, 
conflictes, transformacions). Cerca la neutralitat ètica i 
crítica, i empra les eines de la recerca empírica i la 
formulació de teories.



Què és la societat?

 La societat és un grup humà en què els éssers 
humans estableixen bàsicament dos tipus de 
relacions: cooperació i competència. 



Objecte d’estudi:

 Estudia la societat 
humana. No pretèn 
transformar-la, sinó fer-la 
més comprensible.

 Per tant, estudia les 
RELACIONS 

HUMANES.

 Significat cultural de les accions 
humanes.
 El que la gent creu.

 Conductes i accions 
interpersonals.
 El que la gent diu i el que 

realment fa (influència de 
l’entorn).

 Grau d’institucionalització.
 Família, organitzacions, 

clubs, mercat, educació, 
mitjans de comunicació,…

 Nivells d’anàlisi. 
 Micro: interaccions.
 Macro: societat, 

organitzacions, sistemes,…



Alguns experiments sociològics

 Experiment de l’ascensor
 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yCbBjtYscAQ&NR=1 

 Experiment presó de Stanford
 http://www.youtube.com/watch?v=qwjcjknEw1o 
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Per a què serveix estudiar sociologia?:

 Per posar en dubte “allò que es dóna per suposat”. 

 Per adonar-nos que la nostra societat funciona d’una manera determinada.   

 Si coneguem i comprenguem la manera d’actuar de la societat, serem més actius en la 
vida social.

 Per a pensar críticament sobre els diferents estils de vida (incloent el nostre).

 Per ser conscients dels patiments que succeeixen (pobresa, ruptures matrimonials, 
malalties, guerres, etc) i com aquests són causats per la manera com s’organitzen les 
societats.



 Estem estudiant un objecte en moviment: la societat pot canviar tan o més ràpid que 
l’estudi. 

 Els propis sociòlegs formen part del seu objecte d’estudi. Ens pot ser difícil 
mantenir la distància necessària. 

 El coneixement sociològic acaba essent part de la pròpia societat. La sociologia 
exerceix un impacte sobre la societat. 

 La dificultat del pronòstic.

Quines dificultats té l’estudi científic de la 
societat?:



Relació amb altres àmbits propers

 Psicologia
 Història
 Antropologia
 Economia
 Demografia
 Ciència política
 Filosofia



Branques de la sociologia

 Sociologia de l’ecologia i l’hàbitat

 Sociologia de la cultura

 Sociologia de la divisió del treball

 Sociologia social



Camps d’acció de la sociologia

 Àmbit empresarial (recursos humans, camps de negoci, màrqueting, etc.)

 Àmbit de les administracions públiques o les institucions privades (temes 
d’intervenció social)

 Recerca (universitats, CIS i d’altres)

 Terreny legal

 Assessors o consellers de teràpia.

 Mitjans de comunicació o periodisme.



Els estudis universitaris de sociologia

 El grau de Sociologia està destinat a estudiants que 
tinguin interès en comprendre diversos fenòmens 
que susciten debats públics, com la cultura, les 
desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el 
gènere, la immigració, la política social, la religió o el 
treball.
L'exercici de la sociologia consisteix en 
desenvolupar un cos de coneixements vàlid i fiable 
basat en la investigació el qual, en última instància, 
contribueixi a la millora de la condició humana global. 
Amb aquesta finalitat, s'ofereix un ampli coneixement 
de les ciències socials i una preparació més profunda 
sobre l'estructura social, la metodologia i les 
tècniques d'investigació i la teoria sociològica. 



Pla d’estudis grau de sociologia (UAB)

 1r Curs:
 Fonaments de Sociologia

Ciència Política
Economia Política
Anglès per a les Ciències Socials
Història Contemporània
Metodologia i Disseny de la Recerca Social 

 2n Curs:
 Política Social, Família i Migracions

Mètodes Quantitatius de Recerca Social
Pensament Sociològic Contemporani
Mètodes Qualitatius de Recerca Social
Les Classes Socials i l'Estratificació
Teoria Sociològica Micro
Mètodes d'Anàlisi
El Gènere i l'Etnicitat
Gestió de Projectes d'Intervenció Social I 



Pla d’estudis grau de sociologia (UAB)

 3r Curs:
 El Canvi Social i la Globalització

Anàlisi Multivariada de Dades
Sociologia de l'Educació
Sociologia de la Religió
Teoria Sociològica Macro
Epistemologia de les Ciències Socials
Anàlisi Qualitativa
Sociologia del Treball
Sociologia Ambiental
Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 

 4t Curs:
 Treball de Fi de Grau, que es pot enfocar com 

un projecte d’investigació acadèmica o bé 
d’intervenció social.



TEMA 2: Història 
de la sociologia i els 

seus mètodes.



• Video de Mahoma
– http://www.youtube.com/watch?v=K0MuNWAkpUI&feature=related

– http://www.youtube.com/watch?v=EXwbwu8F8rI&feature=relmfu
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http://www.youtube.com/watch?v=EXwbwu8F8rI&feature=relmfu


  

2.1. Mètodes sociològics

• Metodologia: estudi sistemàtic 
dels procediments i estratègies 
que fa servir una disciplina en la 
investigació de la realitat.



  

2.1. Mètodes sociològics

• Mètodes empíricoanalítics
• Mètode hermenèutic
• Mètodes críticoracionals



  

2.1.1. Mètodes empíricoanalítics

• Poden ser de 2 tipus:

a) quantitatius: enquestes, qüestionari, 
mostra (per quota /aleatòriament), 
estadística

b) qualitatius: entrevistes, històries de 
vida...



  

  a) Mètodes quantitatius

• Enquestes:
– Recollir informacions per mitjà d’un qüestionari a 

persones.
     -  El QÜESTIONARI presenta unes preguntes que       

    poden ser obertes o  tancades
     -  Cal una MOSTRA: percentatge d’individus o casos   

    a partir d’una població.
    Tria: per  a) QUOTA (edat, sexe, professió…)
      Per b) ALEATÒRIAMENT: es fa a l’atzar.



  

  Estadística

    L’ESTADÍSTICA:  és la part de les Matemàtiques que 
s'encarrega de l'estudi d'una determinada característica 
en una població, recollint les dades, organitzant-les en 
taules, representant-les gràficament i analitzant-les per a 
treure conclusions sobre la població.



  

  b) Mètodes qualitatius

• S’usen en l’estudi de casos concrets.

• No busquen la generalització:
– ENTREVISTES:  dirigides i no dirigides.

– HISTÒRIES DE VIDA: entrevistes no 
dirigides. Intenten captar experiències 
vitals. 



  

MÈTODE HERMENÈUTIC

• Del grec, HERMENEUO: interpretar i 
comprendre.

• Es dirigeix a la comprensió de les accions: intent 
de copsar el sentit de l’esdeveniment.

• La nostra consciència es troba condicionada per 
una dimensió històrica determinada.



  

MÈTODES CRÍTICORACIONALS

• Proposats per l'Escola de Frankfurt.
• Crítica al mètode experimental, doncs el 

consideren insuficient per explicar els fenòmens 
social. No aprofundeix críticament en els 
objectes que estudia.

• Critica el mètode hermenèutic perquè sempre 
està condicionat per la pròpia mirada.

• El que cal fer és criticar els fenòmens socials, si 
volem una societat més lliure, racional i justa.



  

Com pregunta un/a sociòleg/a

• Pregunta factual: què ha succeït?

• Pregunta comparativa: Ha passat a altres 
llocs?

• Pregunta progressiva: Des de quan succeeix?

• Pregunta teòrica: Quin és el rerefons del 
fenomen



Debat sobre política general

GRUP 1 (4 persones):  comentar la intervenció del grup socialista i les rèpliques de Arthur Mas.

a) Què representa per a vosaltres la possibilitat de canvi social?

b) Quin model d'Estat defensen els socialistes?

c) I els convergents?

GRUP 2 (4 persones): comentar intervenció del PP i les rèpliques d'Arthur Mas.

a) Què representa per a vosaltres la possibilitat de canvi social?

b) Quin model d'Estat defensa el PP?

c) Què és el Pacte Fiscal i el Concert Econòmic?

GRUP 3 (3 persones): comentar la intervenció del representant d'iniciativa.

a) Què representa per a vosaltres la possibilitat de canvi social?

b) Quin model d'Estat defensen els d'iniciativa?

c) Què vol dir recentralització i distribució de recursos?

PER A TOTS ELS GRUPS: quina opinió teniu de l'experiència al Parlament?



  

Quin estudi sociològic voleu fer?

• Definir un problema o objecte d'estudi de l'àmbit de la microsociologia.

– Escollir un grup petit d'estudi

– Valorar les possibilitats del context i la viabilitat de l'estudi.

– Escollir el mètode empíricoanalític o hermenèutic segons la 
naturalesa de l'estudi.

• Un dels quantitatius

• Un dels qualitatius

–  Formular una hipòtesi de treball inicial

– Desenvolupar la investigació

– Presentació i interpretació de les dades

– Exposició de conclusions



  

El procés d’investigació

- Definició del problema que motiva la 
investigació. 

- Revisió de les dades 

- Concreció del problema 

- Desenvolupament de la investigació. 

- Interpretació dels resultats. 

- Presentació de les conclusions 

(La realitat normalment s'imposa) 



  

Definició del problema que 
motiva la investigació

• Tota investigació parteix d’un problema, que pot 
consistir en un àrea desconeguda des del punt 
de vista dels fets

•  L’investigador/a tractarà de respondre a 
preguntes, com ara: ¿quina proporció de la 
població té fortes creences religioses? 



  

Revisió de les dades

• Un cop s’ha identificat el problema, el pas 
següent acostuma a ser la revisió de les dades 
existents sobre el tema. Pot ser que anteriors 
investigacions hagin aclarit el problema 
satisfactòriament. Si no és així, l’investigador/a 
necessitarà consultar tots els estudis existents 
relacionats amb l’assumpte i avaluar la seva 
utilitat 



  

Concreció del problema

• Cal formular una HIPÒTESI concreta, és a dir, 
una suposició fonamentada sobre el que està 
succeint. Per tal que la investigació sigui 
efectiva, la hipòtesi s’ha de formular de tal 
manera que el material recopilat permeti la seva 
comprovació o refutació. 



  

Desenvolupament de la 
investigació

• Quan decidim iniciar l’estudi poden sorgir 
dificultats pràctiques imprevistes. Aquest 
tipus de dificultats podria introduir una 
desviació en els resultats de l’estudi i donar 
una falsa interpretació 

• A la pràctica, resulta difícil, o bé impossible, 
eliminar la desviació de l'observador.
  



  

Intrepetació de les dades

A partir de la informació recollida, quantitativa o 

qualitativa, hem de valorar la rellevància o no de 

les dades recollides i l'adequació a la nostra 

hipòtesi de treball. La interpretació de la 

informació requereix anàlisi crítica, comparació 

amb altres investigacions semblants i relació amb 

els continguts teòrics treballats. 



  

Presentació de
 les conclusions

• L’informe de la investigació, es publica 
normalment en forma d’article en una revista 
o en forma de llibre: explica la naturalesa de 
la investigació i tracta de justificar les 
conclusions que se’n deriven. 



  

La realitat normalment s'imposa.

• En la investigació sociològica real, poques 
vegades es distingeixen aquestes fases amb 
tanta claredat, i sempre es donen situacions en 
les que simplement “se surt del pas”. És igual 
que quan tractem de traduir una recepta en un 
plat cuinat.
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