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LES PERSONES MAJORS EN LA 
SOCIETAT ACTUAL

1. Conceptes per a l’anàlisi de la societat actual
2. Les transformacions socials i la desigualtat
3. Perspectives de l’anàlisi social. Els grans pensadors de la 

sociologia
4. Alienació i societat de l’espectacle
5. La societat de la informació i l’aldea global
6. La modernitat líquida
7. La societat del risc
8. La societat de consum



QUÈ ÉS LA SOCIOLOGIA

●  Una de les Ciències Socials
●  Persegueix l’estudi i la comprensió de la Societat
●  Moderna: dels individus i grups humans en 

interdependència
●  Busca trobar generalitats
●  Practica la interdisciplinarietat
●  Combina teoria i treball empíric (investigació)
●  És pluralista i multiparadigmàtica
●  Hi ha sociologies particulars



LA MIRADA SOCIOLÒGICA

●  Implica una presa de consciència crítica dels fenòmens 
socials

●  Veu allò general en allò particular
●  Veu allò particular en allò general
●  Veu allò estrany en allò familiar
●  Veu allò familiar en allò estrany
●  Situa la individualitat en el context social (categorització)
●  Imaginació sociològica: demostra els condicionaments 

socials de les persones



DEFINICIÓ DE SOCIOLOGIA

Definició de Sociologia (Giddens): És una forma de 
coneixement, de caràcter científic, que ofereix una 
perspectiva nova sobre el comportament humà. Aprendre 
sociologia significa distanciar-se de les interpretacions 
personals i mirar cap el conjunt d’influències (o xarxes 
socials) que conformen la nostra vida.



EL MÈTODE CIENTÍFIC

EL CERCLE DE WALACE

●  Teoria
●  Hipòtesis
●  Observació
●  Generalització empírica

DIVERSITAT METODOLÒGICA

●  El mètode quantitatiu
●  El mètode qualitatiu
●  El mètode històric
●  El mètode comparatiu
●  El mètode crític...



LA REPERCUSSIÓ DE LA SOCIOLOGIA

ELS BENEFICIS

●  Permet prendre 
consciència crítica de la 
societat

●  Permet avaluar les 
nostres oportunitats i 
limitacions

●  Ens permet participar 
activament en la societat

●  Ens permet conèixer 
millor els éssers humans i 
els desafiaments del món 
modern i global

ELS PROBLEMES

●  La sociologia forma part 
d’un món en continua 
transformació

●  Els sociòlegs formen part 
de l’objecte que estudien: 
la societat

●  El coneixement sociològic 
té un impacte en la 
societat



EL NAIXEMENT DE LA SOCIOLOGIA

●  Naix de la necessitat d’entendre una gran transformació 
social; l’emergència de la Modernitat

●  Naix per a comprendre la nova societat industrial
●  Naix en el context d’un punt d’inflexió històric
●  Naix en el context revolucionari



LES TRANSFORMACIONS DE LA 
MODERNITAT

SOCIETAT TRADICIONAL

●  Estaments
●  Economia agrària
●  Sistema feudal
●  Estat tradicional
●  Legitimació religiosa

SOCIETAT MODERNA

●  Classes modernes
●  Economia industrial i de serveis
●  Sistema capitalista
●  Estat-nació
●  Legitimació politicocientífica



QÜESTIONS INICIALS

● Com influeixen els antecedents de les persones en la seua 
situació social?

● Quins factors polítics, econòmics o socials produeixen 
desigualtats?

● Quin pes tenen factors com la raça, el gènere o l’origen 
cultural?

… la resposta és complexa i amb múltiples enfocaments.



CONCEPTES DE PARTIDA (1)

Diferenciació social. Diferències de qualitats individuals o de 
rols socials. Diferències d'ordre biològic i objectiu. 

Desigualtat social. La condició que dóna accés desigual a 
recursos o serveis a la societat:

1.  Diferències en raó de qualitats 
2.  Diferències en raó a la renda, la procedència o estatus 

social



CONCEPTES DE PARTIDA (2)

● Estratificació social: es refereix a la institucionalització i 
reproducció de la desigualtat en un sistema de relacions 
socials determinat.
○ Adscripció: posició social o accés en raó a una qualitat 

o condició personal o grupal, que li ve donada, que no 
està sota el seu control. 

○ Assoliment: quan les persones obtenen una posició 
social en raó de les seues qualitats o capacitats (està 
sota el seu control). 



CONCEPTES DE PARTIDA (3)

Classe: 

● Definició crítica: Construcció analítica que divideix la 
societat en grups amb interessos contraposats en funció 
del lloc que ocupen en el sistema productiu i amb la que 
s’entén la dinàmica social.

● Definició sistèmica (grups): Sistema de classificació social 
basat en l’estratificació en funció de diferents paràmetres, 
amb la que és senzill entendre l’estàtica social.

Mobilitat social: Dinàmica de transferència de població entre 
grups socials.



CONCEPTES DE PARTIDA (4)

Discriminació: Tractament diferenciat a persones pertanyents a 
grups en funció de les desigualtats socials.
o  Negativa: La que es dóna sense intervenció política i que reprodueix la 

desigualtat social.

o  Positiva: Aquella que s’exerceix per contrarestar les desigualtats socials. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/03/actualidad/1328299261_8
20254.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/03/actualidad/1328299261_820254.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/03/actualidad/1328299261_820254.html


CONCEPTES DE PARTIDA (5)

Exclusió: “Procés mitjançant el qual els individus o grups són 
total o parcialment exclosos d’una participació plena en la 
societat en què viuen” (European Foundation).
•a) La privació econòmica: ingressos insuficients en relació amb el context, 

ocupació insegura o manca de titularitats d’accés als recursos.

•b) La privació social: trencament de vincles socials o familiars que són fonts 
de capital social i de mecanismes de solidaritat comunitària, marginació de 
la comunitat, alteració dels comportaments socials i incapacitat per 
participar en les activitats socials (per exemple, les persones amb escassos 
ingressos es veuran obligats a disminuir les seues relacions socials, 
deteriorament de la salut, etc.

• c) La privació política: carència de poder, incapacitat de participació en les 
decisions que afecten a les seues vides o participació política (en EE.UU. s’ha 
comprovat que disminueix a l’hora que ho fa l’estatus socioeconòmic de les 
famílies).



RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Procesos d’exclusió social

Zona d’exclusió Zona de vulnerabilitat Zona d’integració

Exclusió laboral Treball precari Treball estable

Aïllament social Relacions inestables Relacions sòlides

Insignificança vital Conviccions fràgils Sentit vital

Font: García Roca (1998)


