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3.1. Concepte d’estructura social

 La societat constitueix un conjunt d’elements 
organitzats i amb unitat.

 La societat ha de tenir una estructura.
 L’estructura social requereix d’una trama o 

articulació més o menys estable, configurada 
per les interaccions dels seus integrants.



L’estructura d’una societat està formada 
per individus que la integren, per 
relacions  que els uneixen i per les 
normes, costums i institucions.

Encara que tot sistema social tingui una 
estructura, no tots tindran la mateixa, 
perquè cadascun pot estar format per 
grups i normes diferents. 



3.2. Els Grups Socials

 Grup: conjunt d’individus units per alguna 
classe de relació.

 Per ser considerat membre del grup, els 
integrants han de pertànyer al grup de forma 
conscient.



 Es distingeixen dos tipus de grup:

a) Comunitat: grup primari en el què les 
relacions afectives són fonamentals, com en 
una família.

b) Associació: grup secundari en el què les 
relacions són principalment funcionals i 
interessades, i no emocionals o afectives.



3.3. Les Normes Socials

 Una norma és una pauta que regula la nostra 
conducta i la nostra forma de relacionar-nos 
amb els demés. 

 En sentit positiu, recomanen o promouen 
certes accions, per exemple: respecta als 
altres. En sentit negatiu, prohibeixen o 
limiten certes conductes, per exemple: no 
deus matar o només en defensa pròpia és 
justificable l’homicidi. 



Normes Socials

Explícites Implícites

Normes legals o lleis, és a dir, 
les que componen el corpus legal
o dret positiu.

Pautes que regulen els usos 
socials que  no es troben
formulades explícitament. 
Són conegudes com  les regles 
del tracte social i aglutinen 
pautes de comportament.



3.4. Les Institucions

 En sociologia s'entén com un sistema de 
normes que respon a una necessitat social i 
que constitueix una cristal·lització de les 
pautes que regulen determinats 
comportaments.

 Quan el sistema de normes s’independitza 
dels individus dels que ha sorgit, podem 
parlar ja d’institució.

 Ex.: el matrimoni, la propietat privada.



Institucions socials reconegudes 

 Família: És la base de la societat i la seva 
primera pedra. Existeixen moltes classes de 
família; en ella es reconeixen freqüentment 
com a elements simbòlics el matrimoni  i les 
lleis de parentesc.



 Mercat: La propietat privada 
i l’ús racional dels excedents 
alimentaris van ser la base del 
que avui és una complexa 
trama cultural ja naturalitzada 
socialment.



 Església: la seva aportació és la reglamentació 
ètica  dels individus i la construcció d’una 
filosofia transcendental.



Sistema Educacional: està orientat a la 
formació, transmissió i comunicació del 
coneixement, de les habilitats i valors.



 Poder Judicial: en les 
societats pre-modernes no 
existeix la justícia 
desvinculada de la religió. 
En una societat 
secularitzada, el poder 
judicial ofereix la garantía i 
els marcs normatius on 
l’individu es pot recrear en 
la seva vida quotidiana. 



3.5 Cohesió Social

Entenem per cohesió social aquella 
situació d’equilibri en la què els 
membres d’una societat respecten i 
accepten l’estructura social vigent.



CONTROL SOCIAL

COERCITIU CONSENSUAT

- Imposició de l’ordre social.
- Els individus són obligats a 
complir regles.
-Ex.: el dret, el sistema 
jurídic, les forces de l’ordre.

-Els integrants de la societat 
estan convençuts de la 
necessitat de normes.
-Existeix acatament i conformitat.
-Ex.: les normes del trànsit.



  Tema 4
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Les normes de conducta social

Si seguim determinades pautes de conducta 
social, els nostres comportaments 
esdevenen rutinaris o reiteratius: tendim a fer 
les coses de manera similar.

D´aquesta manera, es van desenvolupant 
hàbits socials o costums, que es poden 
transformar en normes de conducta.

Les normes de conducta socials són 
regularitats observables de comportament. 



Les normes de conducta social

Les normes de conducta socials tendeixen a 
institucionalitzar-se: 



Les normes de conducta social

 Les normes de conducta socials tendeixen a institucionalitzar-se: 



Les normes de conducta social



Les normes de conducta social
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