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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 30, 1S, GTSO(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

María Gómez Garrido

maria.gomez@uib.es

15:00h 16:00h Dijous 06/10/2011 17/02/2012 Beatriu de Pinós

Despatx: 04

Oscar Adrian Ibáñez Ferreté

o.ibanez@uib.cat

18:00h 19:00h Divendres 09/09/2011 10/02/2012 Edifici Ramon

LLull. Despatx

AB06 (Aula

Compartida 2)

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Social Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau de Pedagogia Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau de Treball Social Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

La assignatura s'inclou al mòdul Processos i problemes sobre els que actua el Treball Social i a la matèria
titulada Estructura, desigualtat i exclusió social que s'estructura en quatre assignatures obligatòries i dues
optatives. Les assignatures obligatories son:
- Fonaments de la societat contemporània
- Estructura, desigualtat i exclusió social
- Intervenció social enfront situacions de maltractaments
- Intervenció social enfront la conducta delictiva

L'assignatura Fonaments de la societat contemporània, està programada en el primer semestre de primer curs
com una assignatura de formació bàsica.

El conjunt de les assignatures de la matèria es considera que completen la formació específica en la primera
part de la carrera.



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 21900 - Fonaments de la Societat

Contemporània

Grup Grup 30, 1S, GTSO

Guia docent K

Idioma Català

2 / 6

Data de publicació: 07/07/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Requisits

No hi ha requisits.

Competències

Específiques

1. Competències: Capacitat de comprensió i anàlisi critica de les estructures socials de la societat actual,
així com el contextos i processos de canvi i els efectes que les desigualtats socials generen..

Continguts

Continguts temàtics

Mòdul 1:. Societat i estructures socials

Tema 1:. Individu i societat
La realitat social i la investigació social. La relació entre individu i societat. Els grups socials.
Comunitat i societat.

Tema 2:. La socialització.
La socialització com a procés. Tipus de socialització. Els agents socialitzadors. Els mitjans de
comunicació social i la socialització

Tema 3:. La família
Estructures familiars. La segona transició de la família. Familia i noves formes de convivencia.
Família i desigualtat de gènere. Família i relacions de parentiu.

Tema 4:. L'Estat
L'estat liberal i Estat social. La burocràcia. La legitimació de l'autoritat. La configuració dels
serveis públics de protecció. L'estat del Benestar contemporani.

Tema 5:. La societat civil
La democràcia participativa. La societat civil. Participació col.lectiva i democràcia. Els nous
moviments socials i les organitzacions no gubernamentals. El voluntariat.

Mòdul 2:. Les tendències del canvi social.

Tema 6:. La cultura al món actual
Cultura i societat. Identitat i diversitat cultural a la societat xarxa. Les societats multiculturals
i la ciutadania. La construcció de la identitat de gènere.

Tema 7:. La globalització i la societat de la informació
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La globalització. Societat postindustrial, societat de la informació i del coneixement. La
societat xarxa. La nova divisió internacional del treball. Principals transformacions socials
Principals transformacions socials.

Tema 8:. Principals transformacions socials Principals transformacions socials i demogràfiques.i
demogràfiques.

L'envelliment de la població. Les migracions internacionals. Transformacions en l'estructura
ocupacional i en el mercat de treball.

Mòdul 3:. Problemàtiques socials contemporànies

Tema 9:. Diferenciació i desigualtat social
Desigualtats socials, divisió social del treball, estratificació social i estructura de classes.
Mobilitat social. Principals eixos de desigualtats en el món, Espanya i Illes Balears. Diverses
formes d'expressió del conflicte.

Tema 10:. Necessitats socials, pobresa i exclusió
Les necessitats socials. El concepte de qualitat de vida i benestar social. Formes de
medició. L'índex de desenvolupament humà. Conceptes de pobresa i exclusió. Dimensions i
caracterització actual als països desenvolupats.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques exposició dels
temes bàsics

Grup gran (G) Explicar els temes bàsics de l'assignatura, encara que no es tracta d'una
mera exposició de temes, aquesta exposició s'ha d'acompanyar amb debats
i classes participatives.

També es dedicaran sessions al comentari i preparació de lectures
avaluables.

Classes pràctiques Seminaris i classes
pràctiques

Grup mitjà (M) Es farà un seguiment d'un treball d'anàlisi d'una societat occidental.
En haver escollit un dels estats proposats pel professor, els alumnes
presentaran la seva recerca en tres etapes: "Demografia i estatus
econòmic", "Sistemes de govern, polítiques públiques", "Cultura, identitat
i canvis socials". Les sessions es dividiran entre sessions introductòries
d'etapa i sessions de presentació de la feina feta (d'etapa i generals).

Avaluació Examen Grup gran (G) La finalitat és validar l'avaluació continuada i avaluar l'adquisició de
coneixements i competències per part de l'alumne en funció del objectius
de la assignatura.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi autònom dels
continguts de l'assignatura

L'alumne prepararà aquells continguts presentats en les sessions teòriques.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Treball individual Anàlisi crítica de les lectures proposades. L'alumne rebrà unes pautes per a elaborar un
comentari crític per escrit de les lectures que haurà de lliurar al campus extens.

Estudi i treball
autònom en grup

Treball en grup: l'anàlisi
d'una societat occidental.

Treball d'anàlisi d'una societat occidental en grups de 3 persones. En haver escollit un
dels estats proposats pel professor, els alumnes investigaran en tres etapes: "Demografia
i estatus econòmic", "Sistemes de govern, polítiques públiques", "Cultura, identitat i
canvis socials". Preparan presentacions orals en les que justificaran l'estat de la seva
recerca. En acabar lliuraran i defensaran un informe final amb tota la feina feta.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques exposició dels temes bàsics 44 1.76 29.33

Classes pràctiques Seminaris i classes pràctiques 14 0.56 9.33

Avaluació Examen 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi autònom dels continguts de

l'assignatura

20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom individual Treball individual 30 1.2 20

Estudi i treball autònom en grup Treball en grup: l'anàlisi d'una societat

occidental.

40 1.6 26.67

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 la 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

Seminaris i classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Es farà un seguiment d'un treball d'anàlisi d'una societat occidental. En haver escollit un dels estats

proposats pel professor, els alumnes presentaran la seva recerca en tres etapes: "Demografia i estatus

econòmic", "Sistemes de govern, polítiques públiques", "Cultura, identitat i canvis socials". Les sessions es

dividiran entre sessions introductòries d'etapa i sessions de presentació de la feina feta (d'etapa i generals).

Criteris d'avaluació Presentar, en les sessions pràctiques adequades, l'estat de la recerca referent a cadascuna de les tres etapes

de l'anàlisi. En la darrera sessió es lliurarà l'informe final de la recerca. Cadascuna de les tres presentacions



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 21900 - Fonaments de la Societat

Contemporània

Grup Grup 30, 1S, GTSO

Guia docent K

Idioma Català

5 / 6

Data de publicació: 07/07/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

d'etapes i la presentació de l'informe final seran qualificades amb una puntuació entre 0 i 10 punts, és necessari

obtenir una mitjana de 5 punts per exercici (un total de 20 punts dels 40 possibles).

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

Examen

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció La finalitat és validar l'avaluació continuada i avaluar l'adquisició de coneixements i competències per part

de l'alumne en funció del objectius de la assignatura.

Criteris d'avaluació Prova de coneixements i comprensió. Es realitzarà una prova presencial per validar l'avaluació continuada en

finalitzar el semestre. El sistema de qualificacions aplicat per l'assignatura s'expressarà mitjançant qualificació

numèrica d'acord amb l'establert en l'article 5 del Reial decret 1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de

setembre), pel qual s'establix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions

universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Treball individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Anàlisi crítica de les lectures proposades. L'alumne rebrà unes pautes per a elaborar un comentari crític per

escrit de les lectures que haurà de lliurar al campus extens.

Criteris d'avaluació En haver rebut les pautes de reflexió, s'hauran de lliurar per Campus Extens 3 exercicis de comentari d'un

màxim de 5 cares (2 fols i mig). Els treballs seran qualificats entre 0 i 10 punts.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Giddens, A. (2008): Sociología. Madrid. Edit.

Macionis, John J. i Plummer, Ken (2007): Sociología. Madrid. Edit. Pearsons.

Bibliografia complementària

Busquets, Jordi (2005): Els escenaris de la cultura. Tripodos, Barcelona.

Castells, M i Subirats, M. (2007); Mujeres y Hombres. Alianza, Madrid.

Castells, M. (1997): La era de la Información. Economia, sociedad y cultura. Alianza Edit. Madrid.

Fernández Enguita, M. (1998): La perspectiva sociológica. Edit. Tecnos, Madrid.

Fernández Enguita, M. (edit.) Sánchez, J.M. (col.lab.)(1999): Sociología de la Educación. Edit. Ariel,
Barcelona.

Frade, Carlos. (edit.) (2002): Globalització i diversitat cultural. Edit. Pòrtic, Bracelona.
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Garvía, R. (1998): Conceptos fundamentales de Sociología. Edit. Alianza, Madrid.

Giddens, A. (1999): Consecuencias de la modernidad. Edit. Alianza. Madrid.

Berger, Peter (2004): Invitació a la sociologia. Edit. Herder. Barcelona.
Perrow, Charles N. (1990): Sociología de las organizaciones. Edit. McGraw-Hill. Madrid.
Klein, Naomi (2005): El poder de las marcas. Edit. Paidós. Barcelona.

Giner,S. (1993): Sociología. Península. Barcelona.

Lapassade, G.(1998): Grupos, organizaciones e instituciones. Gedisa. Barcelona.

Lévy, P. (1998): La cibercultura, el segon diluvi?. Edit. Proa, Barcelona.

Mattelart, Amand. (2006): Diversidad cultural y mundialización. Paidós. Barcelona.

Martínez, Rosalia (1999): Estructura social y estratificación. Miño y Dávila. Madrid.

Miguélez i altres. (1997): Desigualtat i canvi. Edicions Proa. Barcelona.

Morales i Abad. (1994): Introducción a la Sociología. Tecnos. Madrid.

Mulet, B. i Munar, A. M. (2001): "La Globalització cultural". Rev. Taula, nº 35-36. pp. 93-103

Mulet, B. (coord): (2003): Globalització i Ciències Socials. Límits i dilemes. UIB?Taula, Palma de Mallorca.

Mulet. B. "Mcdonalització, cultura i educació". A Sociologia de l'Educació: Cultura i Pràctica. UIB. Palma
de Mallorca. pp. 111-122.

Picó i Sanchís. (1996): Sociología y sociedad. Tecnos, Madrid.

Picó, Josep. (1999): Cultura y Modernidad. Edit. Alianza, Madrid.

Radl, R. (1996): Sociología crítica. Síntesis. Madrid.

Ribas Mateos, Natalia (2004): Una invitacion a la sociologia de las migraciones. Edit. Bellaterra, Barcelona.

Ritzer, G. (1993): Sociedad Mcdonalizada. Edit. Ariel, Barcelona.

Ritzer, G. (1992): Teoría Sociológica Contemporánea. Mc Graw Hill. Madrid.

Rifkin. J. (1996) "Gobalización de la economía social". A El fin del trabajo. Edit. Paidós.

Ruiz. J.I. 2000): Inmigrantes. Edit. Acento, Madrid.

Sassen. A. (2007): Una sociología de la globalización. Edit. Katz, Barcelona.

Simpson, R. L. i Simpson, I. H." Las mujeres y la burocracia en las semiprofesiones". A Mariano Fernandez
Enguita: Sociología de la Educación. Ariel, Barcelona.

Taberner, J. (1999): 10 Conceptos sociológicos claves para el siglo XXI. IEM e INDOSOC.

Altres recursos

Dossier de l'assignatura.
Recursos al Campus extens.


