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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21905 - Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 20, 2S(Campus Extens 70/30)
Semestre Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00h 17:00h Dimecres 06/10/2010 02/02/2011 Despatx associats

Filosofia i

Treball Social
Biel Gelabert Noguera

15:00h 16:00h Dimecres 09/02/2011 29/06/2011 Despatx associats

Filosofia i

Treball Social

Oscar Adrian Ibáñez Ferreté
15:00h 16:00h Divendres 09/02/2011 26/09/2011 AB-06 (Aula

Compartida 2)

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura Estructura, Desigualtat i Exclusió Social contempla l'anàlisi de la desigualtat social,
l'organització social i els conflictes socials que es produeixen al si de la societat, tot analitzant les relacions
que es donen entre les classes socials i la seva incidència en la distribució de recursos. També s'estudia
la desigualtat i l'exclusió des de la perspectiva de gènere i des de l'anàlisi de les migracions. Per últim,
s'observa el impacte o la incidència dels conflictes i la desigualtat en la política, en els partits polítics i en
la configuració de l'estat.

L'assignatura té un caràcter introductori, amb l'objectiu de contextualitzar els fenomens i fets socials sobre
els quals es produeix la intervenció del treball social. En aquest sentit, l'assignatura s'emmarca en el mòdul
"Processos i problemes sobre els que actua el treball social".

Requisits
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Recomanables

Requisits recomanables: habilitat per analitzar críticament, actitud participativa en els debats a classe,
habilitat per a la reflexió i comentari de textos, coneixement bàsic de la realitat social i dels problemes
socials contemporanis (p.ex. interès per les notícies als mitjans de comunicació sobre la realitat social i els
problemes socials)

Competències

Les competències associades a l'assignatura fan referència a l'aprenentatge d'habilitats per realitzar anàlisis
crítics dels diferents tipus de desigualtats en els contextos socials.

Específiques

1. Capacitat de comprensió i anàlisi de les estructures socials del món actual, dels processos de canvi i els
efectes que les desigualtats socials desencadenen sobre les persones, les famílies i les comunitats..

Continguts

Continguts temàtics
1. Desigualtats socials

Els conceptes de Desigualtat, Estratificació social, Explotació, Estat, Mercat i Espai domèstic.

2. L'estratificació social a les societats humanes: la història de la desigualtat
Distints sistemes d'estratificació humana.

L'aparició de la desigualtat i l'estratificació social.

La reducció de les desigualtats a les societats industrials i postindustrials.

3. Divisions de classe. Les desigualtats entre classes socials
Definicions de classes socials.

Definició de Max Weber.

Definició de Karl Marx.

Definició de E.O.Wright. Estructura de classes.

Classificacions oficials de les classes socials.

Classes socials i política.

Mobilitat social.

4. Desigualtats de gènere
Anàlisi de les relacions de gènere.

Concepte de gènere.

Concepte de patriarcat.
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Relació entre patriarcat i capitalisme.

5. Desigualtats per raó d'ètnia
Raça vs. Ètnia. Aproximació al concepte de raça. Racisme. Aproximació al concepte d'ètnia.
Racisme cultural.

Immigració com a generadora d'etnicitat. Ètnia i desigualtat:

Paradigma economicoestructural.

Paradigma cultural.

6. Exclusió social
Exclusió, desigualtat i marginalitat. L'origen històric de l'exclusió social. Anàlisi dels models
d'exclusió diferenciats: ocupació, educació, vivenda, salut i integració comunitària.

7. Factors i tipus específics d'exclusió social
Factors i tipus específics d'exclusió social: immigració, ètnia, tipologia de família i conducta
marginal. Plans de lluita contra la pobresa. Rendes mínimes.

8. Les desigualtats mundials
Desigualtats Nord-Sud.

Exclusió Social i Pobresa als països del Sud.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria sobre
Estructura i
Desigualtat Social

Grup gran (G) Presentació dels principals continguts de l'assignatura amb la finalitat
d'introduir els alumnes en els principals debats sobre la desigualtat social.
La metodologia serà expositiva, tot lligant sempre que es pugui els
conceptes amb exemples.

Seminaris i tallers Estudi de casos Grup mitjà (M) La finalitat dels seminaris i tallers és la ilustració dels continguts i
conceptes de l'assignatura amb l'estudi de casos específics, que seran
documentats amb textos. Aquests textos tant poden ser teòrics, com el
document d'una política pública o un dossier sobre una temàtica de
desigualtat social recollida dels mitjans de comunicació. La metodologia
serà participativa, vinculant els estudiants a través de dinàmiques i el debat
en grup.

Classes pràctiques Activitat específica Grup mitjà (M) La finalitat de les classes pràctiques és portar a terme una activitat
específica com per exemple la visita a una entitat o el visionat d'un
documental social que permeti enfocar els continguts de l'assignatura des
d'una altra òptica, més enllà de les classes expositives. La metodologia
estarà basada també en la participació, tot prenent en consideració la
qualitat i la idoneïtat de les aportacions dels alumnes.

Avaluació Grup gran (G) Es portarà a terme un exercici escrit, amb unes preguntes a desenvolupar,
que servirà, conjuntament amb les proves de les classes teòriques,
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

pràctiques, seminaris, treball en grup i treball individual, per avaluar
l'aprenentatge de l'alumne.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

La finalitat del treball individual serà l'aprofundiment en un contingut específic de
l'assignatura, en concret les relacions entre el món del treball i el consum i la desigualtat
social. La metodologia consistirà en un treball o exercici escrit a partir de la lectura del
llibre "Trabajo, consumismo y nuevos pobres" de Zygmunt Bauman.

Estudi i treball
autònom en grup

La finalitat del treball en grup és desenvolupar estratègies o habilitats cooperatives
a l'hora d'analitzar un contingut de l'assignatura. En aquest sentit, a més d'avaluar la
qualitat del treball realitzat, es cotejarà la participació dels distints membres en la
realització del treball. La metodologia consistirà en fer un seguiment de les estratègies
cooperatives del grup a l'hora de realitzar el treball: com distribuexen les tasques, quin
és el debat al si del grup i finalment com es desenvolupa la presentació oral.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Teoria sobre Estructura i Desigualtat

Social

32 1.28 21.33

Seminaris i tallers Estudi de casos 6 0.24 4

Classes pràctiques Activitat específica 20 0.8 13.33

Avaluació 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual 45 1.8 30

Estudi i treball autònom en grup 45 1.8 30

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Teoria sobre Estructura i Desigualtat Social

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Presentació dels principals continguts de l'assignatura amb la finalitat d'introduir els alumnes en els

principals debats sobre la desigualtat social. La metodologia serà expositiva, tot lligant sempre que es pugui

els conceptes amb exemples.

Criteris d'avaluació S'avaluarà positivament la capacitat de respondre amb precisió a la pregunta, relativa als continguts exposats

a classe. Aquest criteri d'avaluació constitueix un indicador del seguiment de les sessions teòriques per part

dels alumnes.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Estudi de casos

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció La finalitat dels seminaris i tallers és la ilustració dels continguts i conceptes de l'assignatura amb l'estudi

de casos específics, que seran documentats amb textos. Aquests textos tant poden ser teòrics, com el

document d'una política pública o un dossier sobre una temàtica de desigualtat social recollida dels mitjans

de comunicació. La metodologia serà participativa, vinculant els estudiants a través de dinàmiques i el

debat en grup.

Criteris d'avaluació S'avaluaran positivament els comentaris crítics i aprofundits sobre les qüestions treballades al si del seminari

o taller.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Activitat específica

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció La finalitat de les classes pràctiques és portar a terme una activitat específica com per exemple la visita a

una entitat o el visionat d'un documental social que permeti enfocar els continguts de l'assignatura des d'una

altra òptica, més enllà de les classes expositives. La metodologia estarà basada també en la participació, tot

prenent en consideració la qualitat i la idoneïtat de les aportacions dels alumnes.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació positiva caldrà un anàlisi adient de l'activitat realitzada, que demostri que s'ha seguit l'activitat

amb atenció i que hi ha hagut un mínim de comprensió dels objectius de l'activitat.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Avaluació

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Es portarà a terme un exercici escrit, amb unes preguntes a desenvolupar, que servirà, conjuntament amb

les proves de les classes teòriques, pràctiques, seminaris, treball en grup i treball individual, per avaluar

l'aprenentatge de l'alumne.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació positiva, caldrà respondre amb propietat les qüestions plantejades, tot utilitzant els conceptes

treballats al llarg del curs. Es valorarà especialment la utilització del vocabulari o llenguatge específic
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de l'assignatura. També es considerarà positivament el deixar constància que s'han seguit els debats i el

enfocaments dels temes al llarg de les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció La finalitat del treball individual serà l'aprofundiment en un contingut específic de l'assignatura, en concret

les relacions entre el món del treball i el consum i la desigualtat social. La metodologia consistirà en un

treball o exercici escrit a partir de la lectura del llibre "Trabajo, consumismo y nuevos pobres" de Zygmunt

Bauman.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació positiva, cal demostrar que s'ha portat a terme una lectura crítica i aprofundida del llibre,

tot responent de manera acurada i adient a les preguntes específiques que es plantejaran per desenvolupar

el treball.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció La finalitat del treball en grup és desenvolupar estratègies o habilitats cooperatives a l'hora d'analitzar

un contingut de l'assignatura. En aquest sentit, a més d'avaluar la qualitat del treball realitzat, es cotejarà

la participació dels distints membres en la realització del treball. La metodologia consistirà en fer un

seguiment de les estratègies cooperatives del grup a l'hora de realitzar el treball: com distribuexen les

tasques, quin és el debat al si del grup i finalment com es desenvolupa la presentació oral.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació positiva, es valorarà l'habilitat per presentar de manera adient, ordenada i clara el contingut

del tema triat. També es considerarà la capacitat de presentar el treball de manera col·legiada, així com

l'habilitat de comunicar quins han estat els debats al si del grup a l'hora de plantejar i resoldre el tema.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Rambla, X. et al.: Les fractures de l'estructura social. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2009.
Kerbo, H. R.: Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica y
comparada. McGrawhill, Madrid, 2000.
Bauman, Z.: Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Gedisa, Barcelona, 1999
Sennett, R.: La corrosión del carácter. Anagrama, Madrid, 2000
Crompton, R.: Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales. Tecnos, Madrid, 1994.
Fernández Steinko, A. : Clase, trabajo y ciudadanía. Editorial Biblioteca Nueva. SL., Madrid, 2003.
González, J.J. y Requena, M.: Tres décadas de cambio social en España,
Alianza Editorial, Madrid, 2005.
Tezanos, José Félix: La sociedad dividida. Estructura de clases y
desigualdades en las sociedades tecnológicas. Editorial Biblioteca Nueva SL.
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Madrid, 2001.

Bibliografia complementària

Bourdieu, P.: La miseria del mundo. Akal, Madrid, 1999
Wright, E.O.: Clases. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1989.
Boltanski, Luc y Chiapelo, Ève: El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, 1999,
Madrid.
Castel, Robert: La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del
salariado. Paidós, 1997, Barcelona


