
Introducció a la 

Sociologia

Artur Aparici



Tema 1 

Què és un/a 

sociòleg/oga

Disciplina 

científica



Què fem els

sociòlegs?

A què ens

dediquem?



Els sociòlegs ens ocupem

de l’estudi de la societat

humana,



Els sociòlegs ens ocupem

de l’estudi de les 

col.lectivitats que la 

formen, 



Els sociòlegs ens ocupem

de l’estudi de les 

estructures socials,



Els sociòlegs ens ocupem

de l’estudi de les causes 

que originen els canvis i 

desviacions socials, 



Els sociòlegs ens ocupem

de l’estudi de la història

política i social.

(Sociologia històrica)



Continguts dels estudis de sociòleg/oga

Tècniques d’investigació social
Estadística

Estructura social

Teoria Sociològica

Demografia

Sociologies (treball, organitzacions, família, 

medi ambient, gènere, educació, consum, …)

Antropologia Social

Economia

Història social i política

Filosofia i Història de les idees polítiques

Teoria de l’Administració i de l’Estat. 

Relacions internacionals

Filologia



Per a què val el saber 

sociològic?

Quina utilitat té?

Per a conéixer

Per a influir

Per a canviar





Quines tècniques

d’investigació fem servir?

Explotació de fonts secundàries

Observació participant

Enquesta estadística representativa

Entrevistes semiestructurades

Grups de discussió

Grups de Discussió Triangulars

altres,…



Què els

diferencia?

�Científic

�Enginyer

�Oficial



Howard Carter

Tutankamon Minisèrie de TV dirigida per David Von Ancken



C.I.S.

Centre 

d’Investigacions

Sociològiques



CIS

Temes que estudie
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/tematico.jsp 

Com ho fa?



XII Congrés Espanyol

de Sociologia
http://www.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/cat/112/

Federació Espanyola

de Sociologia



Tema 2

Orígens de la 

Sociologia



En 1839 August Comte 

proposa el nom de Sociologia, 

pretenent que fóra una ‘física 

social’

Per què aquesta
data?



Per què les ciències socials

es creen el segle XIX ???



Abans ja hi havia teories

socials, històriques

i investigació experimental 

de la natura



a. Noves condicions socials

possibiliten els requisits que 

calien per al sorgiment del 

pensament científic.



Les revolucions burgeses (o Reformes 

Liberals) i ciències socials



Des del Renaixement es 

desenvolupen les ciències

Crisi i 
descomposició

de l’ordre
social feudal



Immanència

"No s'han d'admetre altres causes 

que les necessàries per a explicar 

els fenòmens”.  Newton 1700



• De la 

cosmovisió

teològica i 

teocèntrica

Al pensament

científic

(principi

d’immanència)



• La lentitud dels canvis

socials és percebuda com a 

absència de canvis.





• Canvis en la mobilitat social, 

ascendent i descendent.

• I en la mobilitat espacial o territorial





Vassallatge i realesa.

Poca mobilitat social



Servitud i Senyoriu



Reforma liberal: Canvi

substancial i radical en les 

relacions d’explotació

De la 
regulació
jurídica a la 
mercantil



b. Canvis en l’estructura

de classes



De servs i vasalls a proletaris



(Cinc cèntims sobre 

l’esclavitud i el Regna de 

València)



L’esclavitud persistia. 

La Corona d’Aragó i el port de València.

Traficants d’esclaus



València, segles XIV i XV.

La ciutat de referència al 

Mediterrani



La Pobla

de les 

fembres

pecadrius



Llotaja de 

Mercaders

o Llotja de 

la Seda



La Banca



Germana 

de Foix



L'esclavitud conviu amb altres formes d’explotació.

L’any 1837 és abolida al territori peninsular, però es 

manté a les colònies espanyoles fins a finals del segle

XIX. Puerto Rico 1873 i Cuba 1880.



Conviu amb altres Canvis en la mobilitat

social i en les formes d’explotació



Lincoln. Guerra Secessió 1862. 

Estructura de classes



No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

Comerç amb les colònies

d’ultramar

Matemàtiques financeres



Cien Mil Hijos de San Luís. 1823

Producció tèxtil. Uniformes



Del gremi

(l’ofici)

A la fàbrica
(proletariat) 

Ciència-
tècnica-

producció



Gradual 

especia-

lització

de les 

ciències

Canvis socials. Revolució
industrial. Revolució Burgesa.



Canvis tecnològics i canvis socials

H. Ford



Model fordista



De l’ancien regime

Al nouveau regime

(Societat capitalista)

Un nou mode de producció, una 

nova societat i un Estat apropiat



c. Les necessàries

ciències socials



Comprendre la societat

per a poder gestionar-la

Sociologia, Economia, 

Història, Psicologia,…



Bicefàlia paradigmàtica:

X. estabilitat social

Y. canvi i conflicte



Tema 3. Sociòlegs

Els pares de la sociologia

Durkheim, Weber, 

Marx,…



La psicologia (Wilhelm Wundt) ,

La biologia (Lamarck)

i la sociologia (Durkheim)

La societat existeix ???



La societat existeix ???

(mirada sociològica)

No és natural

Oposició natural/social

http://mundo-
perverso.blogspot.com.es/2007/11/no-es-

natural.html



No és natural

http://mundo-
perverso.blogspot.com.es/2007/1

1/no-es-natural.html





Les colònies i els missioners.

La societat existeix ???



Durkheim (1858 – 1917)



Emile Durkheim

(1858 – 1917)

La societat existeix ???

(mirada sociològica)



Les regles del mètode sociològic



Emile Durkheim

Fets socials

«...maneres d'actuar, pensar i sentir 

externes a l'individu, i que 

posseeïxen un poder de coerció en 

virtut del qual se li imposen...»

Anteriors, externs, col·lectius, 

coercitius

1



Diapositiva 65

1 Les taxes de natalitat.
ana; 14/11/2017





Emile Durkheim

Fets socials

Les normes jurídiques, morals, els dogmes

religiosos, el sistema financer, els grans

moviments d'entusiasme o d'indignació

que es produeixen en una assemblea, els

costums socials, etc.



Com l’atmosfera que ens envolta. 

Imprescindible i alhora

inconscient



Com l’atmosfera que ens envolta. 

Imprescindible i alhora

inconscient



Xarxa invisible d’intruccions

de comportament



Durkheim

La mirada sociològica

El paper de la teoria
sociològica i del mètode

sociològic



Emile Durkheim

El métode sociològic

La divisió del treball social

Les formes elementals de la vida religiosa

El suicidi



Emile Durkheim

L’estabilitat de l’ordre social

(Herbert Spencer. Estructura i Funció. 

Evolucionisme ‘natural’)



Max Weber 

(1864–1920)



Max Weber (1864–1920)

Captar el sentit de 

l’acció social



Acció social
. Actors

Accions orientades d’acord amb:

a. acció tradicional

b. acció afectiva

c. valoració ‘racional’

d. finalitat racional o acció

instrumental 



Max Weber

La investigació social, ha 

d'aproximar-se a l'objecte d'estudi

amb un aparell conceptual.

Marc teòric previ.



Max Weber

El mètode comprensiu.

Els tipus ideals



Max Weber

L’estatus i l’estratificació social

El sentit de l’acció social



Max Weber

L’ètica protestant i l’esperit del 

capitalisme. 1905



Max Weber

El 1909 funda 

l'Associació Alemanya de Sociologia, 

amb Georg Simmel i Ferdinand Tönnies. 





Max Weber

El polític i el científic

Sociologia de la Religió

Economia i societat



Max Weber

‘El polític i el científic’

3 tipus ideals de lideratge polític, 
dominació i autoritat:

autoritat carismàtica (lider),

dominació tradicional (bondad atribuida a las 
tradiciones),

i dominació legal (llei i estat modern, 
burocràcia)



Max Weber

L'estat és l'entitat que té el monopoli

sobre el legítim ús de la força física.

La política s'ha d'entendre com

qualsevol activitat a la qual es pot

dedicar l'estat per influir sobre la 

distribució relativa de força.



Max Weber

‘Economia i societat’

Venim de l’acció orientada a valors
anem cap a l’acció racional

Organització racional de l’empresa i 
de l’Estat



Max Weber

‘Sociologia de la Religió’

Relació entre les religions i el 
desenvolupament. Orient i Occident.

Relació estratificació social i idees 
religioses. 

Singularitat de la civilització
occidental.



Marx 

(1818 

–

1883)



Durkheim

(1858 – 1917)

Max Weber 

(1864–1920)



Marx (1818 – 1883)

La importància dels

factors de canvi social



Marx (1818 – 1883) ‘No és natural’

El sistema social de l’homo
sapiens no evoluciona per 

l’acció d’un mecanisme

selectiu aleatori, atzarós, 

mancat d’objectiu, com

ocorre amb totes les 

espècies biològiques.



A. Lincoln

(1809–1865)



P. J. Proudhon

(1809–1865)



Ch. Darwin

(1809–1882)



Friederic

Engels

(1820–1895)





Marx (1818 – 1883)

� Activista social i polític

i

� Científic del seu temps

(no exclusivament acadèmic)



Marx (1818 – 1883)

� Segle XIX. Un segle de grans i 

nombrosos canvis.

� Alts graus de politització i 

generalitzada aspiració a 

l’emancipació.



Karl Marx .

La ciència contra l’alienació i oposada a 

la ideologia

La crítica de la filosofia del dret de Hegel

Les tesis sobre Feuerbach. 

(comprendre el món per a transformar-lo)

La ideologia alemanya

La misèria de la Filosofia



Karl Marx. Hegel de cap per avall. No són

les idees que canvien el món, les 

contradiccions estan al si de la realitat

Sociologia del Canvi Social

El Materialisme dialèctic:

• El que ha de veure la mirada 

sociològica és el canvi permanent i una 

realitat social en contradicció constant





Karl Marx. El socialisme

El manifest comunista

Contribució a la crítica de l’economia política

El Capital



Karl Marx. El comunisme

El 18 brumari de Lluís Bonaparte

La guerra civil en França

El Capital 







CapitalismeCapitalisme SocialismeSocialisme ComunismeComunisme

Consells Obrers



- Estructura de la societat

Base econòmica

Superestructura 

(jurídica, política , ideològica)

Karl Marx. La societat



� Al capitalisme, ni se li pot

demanar racionalitat, ni se li 

pot atribuir.

Es mou per l’afan de lucre

Karl Marx. Idees centrals



- La ideologia dominant en 

qualsevol societat és la 

ideologia de la seua classe

dominant

- Autonomia relativa de l’Estat

- Teoria del canvi social

Karl Marx. Idees centrals



- Teoria del canvi social:

Contradicció entre el 

creixement de les forces

productives i les relacions

socials de producció

Karl Marx. Idees centrals



Contradicció entre el 

creixement de les forces

productives i les relacions

socials de producció

Karl Marx. El canvi social



Teoria del valor

0

2

4

6

8

10

12

Valor de canvi econòmic (preu)

Plusvàlua

Gestió empresarial

Cost de Capital

(Interessos)

Altres costos

Salaris



Les relacions de producció

Són relacions de poder



Acumulació de Capital
Processos verticals





GlobalitzacióImmensa borsa de 
capital financer



Globalització

Les 8 persones més riques del món

posseeixen tanta riquesa com la meitat més

pobra de la població mundial (3500 milions
de persones)

“Se necesitan horizontes” 

Boaventura de Sousa Santos 

| Público 11/05/2017



Desigualtat

INFORME SOBRE LA RIQUESA GLOBAL. 2017 

Credit Suisse Research Institut

Where are we ten years after the
crisis?



Desigualtat

Distribució de la riquesa

10% Població adulta 5% Població adulta 1% Població adulta
Espanya 57,8% 42,9% 25,1%

Alemania 65,2% 53,6% 32,3%

Europa 69,1% 55,0% 31,8%

INFORME SOBRE LA RIQUESA GLOBAL. 2017 
Credit Suisse Research Institut

Where are we ten years after the crisis?



INFORME SOBRE LA RIQUESA GLOBAL. 2017 
Credit Suisse Research Institut

Where are we ten years after the crisis?

> 1 milió dolars > 1000 milions dolars Index Gini
Espanya 428.000 17 65,7

Alemania 2.000.000 100 79,6

Europa 10.000.000 468.000 82,9

Índex Gini
0= igualtat total

100= inequitat extrema

Desigualtat

Núm. Persones / milions de dolars



INFORME SOBRE LA RIQUESA GLOBAL. 2017 
Credit Suisse Research Institut

Where are we ten years after the crisis?

Rics cada vegada més rics.

Classe mitjana més pobra

Polítiques causants:

• Privatitzacions

• Mercantilització serveis públics

• Retribucions desorbitades equips directius

• Evasió fiscal

• Enginyeria comptable grans corporacions

• Increment valor actius financers

• Ajudes, subvencions, ..., de les administracions públiques 

a les grans empreses

• Rescats bancs

• Política monetària Banc Central Europeu



Consideració marxista

• Hi ha un segrest dels processos 
democràtics per part de les elits 
financeres



Propostes Keynessianes

• Prohibir paradisos fiscals

• Desfinanciaritzar l’economia

• Augmentar pressió fiscal grans fortunes i 

patrimonis

• Limitar retribucions equips directius

• Obligar empreses transnacionals a declarar 

els beneficis allà on els generen



Globalització

Els paradisos fiscals alberguen l'equivalent a la 

tercera part de la riquesa global

Oxfam xifra en 24 bilions d'euros els diners

amagats en llocs fiscalment opacs i assegura que els

més rics podrien acabar quatre vegades amb la 

pobresa mundial

La Vanguàrdia. Economia | 19/01/2013



Karl Marx . La alienació i la ideologia

La dificultat de les persones per a 

reconeixer-se en la pròpia classe social i 

en les seues lluites

Falsa conciència



El pacte social implícit sobre el 

desenvolupament capitalista

…que s’ha trencat.

Josep Fontana (2011). Por el bien del imperio. Una 

historia del mundo desde 1945 (Pasado & Presente)

Josep Fontana (2017). El siglo de la revolución. Una 

historia del mundo desde 1914 (Ed. Planeta)



La crisi es un accident dins d’una

regressió social de llarga durada

"És clar que hi ha lluita de classes. Però és la 

meva classe, la dels rics, qui ha començat

aquesta lluita. I anem guanyant ". 

Warren E. Buffett



Neoliberalisme

1. Globalització de les condicions de treball.  

Desregulació mecats laborals. Precariat

2. Regressió en els serveis públics. Privatització. 

Reducció salari indirecte

3. Regressió en les llibertats i els drets
democràtics



Estrada, A. y Valdeolivas, E. (2012)



Estrada, A. y Valdeolivas, E. (2012): La participación

de las rentas del trabajo en el PIB en las economías

avanzadas. Boletín Económico del Banco de España, 

Diciembre.

Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales. 
Banco de España.



- Aprimament de la classe

mitjana

- Polarització social i més

conflictivitat

Citibank: Teoria del Consumidor 

Rellotje d’Arena

Neoliberalisme



Desestabilització, o desmuntatge, i

‘jibarització’ de l’Estat del Benestar.



La crisi econòmica ha 

encobert l’extraordinari èxit 

de les polítiques neoliberals



Público

Los fondos buitre aceleran una brutal 
desposesión de las familias endeudadas
Éric Toussaint. 11-12-2017 

Europa. El volum de crèdits privats en suspensió de 
pagaments arriba a un bilió d'euros (1.000.000.000.000 €).

A causa de l'empobriment de les classes populars , el 
volum d'aquests impagaments de deutes familiars i de 
microempreses augmentarà inevitablement.



Público 11-12-2017 

Compren paquets de deutes impagats, principalment, a
bancs, a societats de telefonia mòbil, a societats de crèdit
immobiliari o empreses de subministrament d'energia a
particulars. Aqueixos fons voltor (‘buitre’) adquireixen
aqueixos impagaments al 10 % del seu valor, i després
mitjançant l'assetjament a les persones endeutades, i també
per procediments legals, tracten de recuperar del 20 al 30
% del valor inicial del deute.



Segons un estudi de Morgan Stanley, el volum total 

d’aquests paquets de deutes impagats, en possessió

de les set principals societats financeres

especialitzades en la recuperació del deute familiar a 

Europa, es va duplicar entre 2014 i 2017, passant de 

prop de 4.000 milions de lliures esterlines a una mica 

més de 8.000 milions

(Financial Times, 23 de novembre de 2017)





La France insoumise.

Melenchon





Guy Standing. (Univ. Londres)

• Capitalisme rentista

• Flexitreballadors

• Precariat. Una nova classe social (2011)

• Work after Globalization (2009)

• Renda Bàsica Incondicional







Eurostat elabora l'indicador estadístic de 

les 

"persones en risc de pobresa o d'exclusió
social” 

Comptant les persones, els ingressos de 

les quals se situen per sota del sòl de 

pobresa, fixat en el 60% dels ingressos

disponibles corresponents a la mediana 

nacional.



Daniel Raventós. (UB)

President de la Xarxa Renda Bàsica, secció 

oficial de la Basic Income Earth Network 

(BIEN)

(2011): “La renta básica en la era de las 

grandes desigualdades”, Barcelona, 

Montesinos.





Eric Hobsbawm mor a Londres als 95 
anys 
El pensador britànic ha estat un dels historiadors més importants del segle 
XX 
EL PERIÓDICO / BARCELONA 

DILLUNS, 1 D'OCTUBRE DEL 2012 - 15:50 CEST 

 
SANTIAGO BARTOLOMÉ

 
L'historiador Eric Hobsbawn, durant una visita a Barcelona el 2007. 

Er ic H obsbawm , un dels histor iadors més impor tants del segle X X , ha 



Alguns neomarxistes

• THOMPSON, Edward P. (1956) Contra 

l’ocupació d’Hungria i 1980 Contra les bombes 

nuclears i pacifisme

• BARAN, P. y SWEEZY, P. (1966) El capital 

monopolista

• FRANK, André. G. (1967) i BETTELHEIM, Ch. 

(1972) Intercanvi desigual

• O’CONNOR, James (1973) Crisi fiscal de l’Estat



Alguns neomarxistes

• POULANTZAS, Nicos (1973) Teoria de l’Estat i 
les Classes socials;

• MILIBAND, Ralph (1969) Teoria de l’Estat i la 
política; 

• HARVEY, David (2006) Espacios del capitalismo
global: una teoría del desarrollo geográfico
desigual ;

• HOBSBAWM, Eric Història Contemporànea de 
1789 a 1991; 



Tema 4. Sociòlegs rellevants

Altres sociòlegs i corrents

sociològiques importants

Parsons, Merton, 
Wright Mills, Bourdieu, 

Touraine,…



Talcott Parsons

(1902 – 1978)

Funcionalisme estructural



Talcott Parsons

Format a la London School of Economics

Funcionalisme de Malinowski

Continua a Heidelberg estudia a Karl 

Marx, Max Weber i Werner Sombart

Professor de la Universitat de Harvard



Talcott Parsons

La estructura de la acción social (1937).

El sistema social (1951).

Les societats tendeixen cap a 

l'autorregulació



Sistema d’acció social

Sistema 
cultural

Sistema 
social

Personalitat

Biologia

-Estatus

-Rol



Talcott Parsons

Actor

acció social

motivacions
condicionants

socials

funcional al 

sistema



Talcott Parsons

La societat com a totalitat i com a sistema

(subsistemes econòmic, cultural, polític,..) 

Equilibri entre estabilitat i canvi



Sistema social

un subsistema adaptatiu, l'economia (articulada 
mitjançant la tecnologia amb el medi ambient físic),

un subsistema de realització d'objectius, la política
(condicions d'acció pròpies de realització d'objectius
col · lectius),

un subsistema de manteniment de pautes (lloc de la 
cultura, del significat i delcompromís motivacional)

i un subsistema integratiu (la llei, normes i control 
social, comunitat social o socialitzada).



Robert Merton

(1910 – 2003)

Universitat de Columbia



Robert Merton

L’anàlisi estructural en la Sociologia
(1975)

Teories d’abast mitjà

Funcions manifestes i latents

Les disfuncions socials



Robert Merton



ChicagoImpacte de l’Escola de Chicago

1



Diapositiva 160

1 En 1904 Max Weber visitó Chicago y dejó escrita la siguiente descripción:

"Chicago es una de las ciudades más increíbles….Luego están las casas de los obreros y una absurda suciedad vial; nada

de adoquines, unas calles miserables fuera del barrio residencial; (…). A la luz del día no ves más allá de tres bloques de viviendas; todo está

lleno de vapor, humo (...). Delirante es la mezcla de los pueblos: los griegos les limpian las botas a los

yankees por cinco centavos; los alemanes son sus camareros; los irlandeses se ocupan de la política; los

italianos se encargan de los trabajos más sucios. Toda la enorme ciudad (más grande que Londres) se

parece, a excepción de los barrios residenciales, a una persona a quien le hubieran quitado la piel y cuyas

vísceras se vieran trabajar..."

193
Artur Aparici Castillo; 13/01/2013



Chicago



Interaccionisme Simbòlic

Escola de Chicago (anys 20)

Teoria de la subcultura

Teoria de l’etiquetament

‘La desviació no és una carácterística
intrínseca dels actes’

Howard Becker (George. H. Mead)

Erving. Goffman (nova escola)



Wright Mills

(1916 – 1962)



Wright Mills

El Coll Blanc: Les classes mitges

nord-americanes (1951)

L’elit de poder (1956)



Constructivisme

Peter L. Berger i Thomas Luckmann

(des de la fenomenologia)

Pierre Bourdieu 

(des de l’estructuralisme)



Tema 5. Sociòlegs rellevants

Sociòlegs importants actuals

Richard Sennett,

Manuel Castells,

Zygmunt Bauman,

Ulrich Beck,

María Angeles Duran,

Robert Castel…



Tema 6 . Quines tècniques

d’investigació fem servir?

Explotació de fonts secundàries

Observació participant

Enquesta estadística representativa

Entrevistes semiestructurades

Grups de discussió

altres,…



Unes nocions

bàsiques de tècniques

d’investigació

L’enquesta



L’enquesta

Univers

Base mostral

La mostra

Representativitat

L’aplicació

Els qüestionaris

La codificació

Gravació

Pla d’explotació

Tabulació

Anàlisi



Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per 

ordinador.  Àmbit: XXXXXXXX. 

Univers: Població 18 i més anys resident a XXXXXXXX i amb 

dret a vot. 

Número d’entrevistes: 800 entrevistes. 

Error de la mostra: ± 3,5% per a un nivell de confiança del 

95% i p=q=0,5. 

Tipus de mostreig: Mostreig estratificat per dimensió de 

municipi amb selecció aleatòria de les llars i amb quotes 
creuades de sexe i edat per a la selecció de les persones a 

entrevistar. 

El treball de camp s’ha realitzat entre els dies 13, 15 i 16 de 

novembre de 2012

FITXA TÈCNICA


