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La guia docent disponible en la pàgina del títol, així com l’AV, junt amb aquest annex a la 
guia docent d’especificacions i concrecions són documents bàsics de l’assignatura en què 
trobareu quasi tota la informació necessària per a entendre la dinàmica i funcionament del 
curs. Es recomana llegir-los, malgrat haver estat comentats en classe, tenir-los presents al 
llarg del curs i consultar-los quan es tinga algun dubte. 
 
En la guia docent disponible en la pàgina del títol apareixen recollides, de manera general, 
les competències, els resultats d’aprenentatge, el temari, la metodologia docent i 
d’avaluació, i la bibliografia. En aquest document (Especificacions per al grup DP), trobareu 
informació addicional i més específica sobre aquests o altres temes com, per exemple, el 
cronograma del curs, les especificacions d’avaluació, l’horari de tutories o la planificació de 
les sessions i activitats. 
 
PROFESORAT I COMUNICACIÓ 
 
L’assignatura la imparteix Javier Gómez Ferri (5,5 crèdits). El professor Víctor Agulló 
Calatayud (0,5) pot impartir alguna sessió de classe. 
 
Correu: 
 
javier.gomez-ferri@uv.es    9638 28471 (en horari de tutoria) 
 
Horari de tutories 
 
2. Segon quadrimestre 
 
dilluns: 12:30-15:30 
 
Despatx: 2D17 de la Facultat de Ciències Socials (2n pis de la Facultat de Ciències Socials, 
despatx 17). En cas de tutoria presencial, s’aconsella demanar hora prèviament mitjançant el 
correu electrònic. Si la tutoria pot ser virtual, el professor respondrà amb un enllaç a la 
videoconferència. 
 
A banda de les tutories, per a contactar i consultar amb el professorat pot emprar-se el 
correu electrònic i el telèfon del despatx. Es desaconsella el correu de missatgeria de l’AV 
perquè no és tan immediat. 
 
En el cas dels correus, el professorat tractarà de respondre’ls el dia de la seua recepció o 
l’endemà. En tot cas, es recomana esperar fins a dos dies, si no s’ha obtingut resposta, per a 
tornar a enviar un nou missatge. 

mailto:javier.gomez-ferri@uv.es
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CONTINGUTS 
 
En el quadre final (cronograma) es pot veure la seqüenciació dels temes i apartats, i s’hi 
indica la setmana aproximada de les sessions, així com la data aproximada de realització de 
les diferents activitats. 
 
 
QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I PROVA D’EXAMEN 
 
El resultat de l’avaluació procedeix tant de l’examen final com dels exercicis i activitats 
pràctiques que s’han de presentar, així com de la participació en classe, de la discussió 
raonada sobre els continguts del programa al llarg del quadrimestre i de l’assistència a les 
activitats formatives complementàries. Per a sumar les diferents parts (a, b, c), la nota de la 
part de l’examen ha de ser, almenys, d’un 5 (sobre 10). 
 

a EXAMEN fins 6 punts  
b ACTIVITATS fins 3,5 punts 
c PARTICIPACIÓ fins 0,5 punts 

 
 
a) L’examen suposa el 60% (fins a 6 punts) de la qualificació final i pretén valorar el nivell de 
sistematització dels coneixements, tenint en compte la capacitat d’anàlisi i interpretació dels 
continguts treballats en l’assignatura.  
 
L’examen pot tenir una part de test (I) (preguntes V/F, o de quatre alternatives de resposta, 
en què les respostes que no són correctes penalitzen) i una part de desenvolupament (II). Al 
final d’aquest document es poden veure exemples de preguntes d’examen. 
 
En cas que hi haja aquests dos tipus de preguntes, la part del test (I) comptaria el 40% de la 
part global d’examen. I per a fer mitjana, totes dues parts. S’haurà d’obtenir almenys 4 
punts en la de menys nota. No es guarden notes de les parts d’examen entre convocatòries. 
Sols si s’està aprovat de manera conjunta no s’ha de fer l’examen en la convocatòria 
següent. 
 
b) Un 35% (fins a 3,5 punts) de la nota correspon a les activitats formatives pràctiques 
(activitats escrites o treballs i exposicions orals en classe). Durant el quadrimestre es faran 4 
treballs o activitats. 
 
La primera activitat és un assaig a realitzar en classe. (Aquesta activitat és recuperable i es 
pot pujar a l’AV amb les condicions que s’especifica més endavant per a les activitats que cal 
pujar a l’AV). 
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Les activitats 2 i 3 són respectivament: la 2 un treball escrit en grup; la 3, l’exposició d’aquest 
treball a classe sobre una llista de temes assignats pel professorat. Les exposicions s’han de 
fer entre final de març i principi d’abril. L’alumnat ha de mantenir obligatòriament una 
tutoria per a revisar l’esquema de continguts. El treball escrit s’ha d’entregar una setmana 
abans de l’exposició a classe. 
 
Aquestes dues activitats no són recuperables. És a dir, si no es fan en el moment 
corresponent, no es poden lliurar més tard o suplir amb unes altres. 
 
L’última activitat corresponent a aquest apartat de la nota s’ha de fer a casa; en aquest cas 
per a lliurar a través de l’aula virtual. Aquesta activitat és recuperable. 
 
Les activitats 1 i 4 es poden lliurar al llarg del curs fins a un parell de dies abans de la data 
de l’examen, però s’hi aplicarà una reduïda i progressiva penalització després de la data 
recomanada d’entrega, que serà, més o menys, dues setmanes després del plantejament a 
classe. 
 
L’AV no informa al professorat que una activitat individual ha sigut lliurada. Es van arxivant 
en la base de dades de les activitats. Abans de ser corregida, l’aplicació permet que l’alumne 
o alumna puga reemplaçar la pràctica pujada si per algun motiu ho considera oportú. Per 
això, l’alumnat que la puge després d’estar corregida i qualificada, ha d’informar el professor 
mitjançant un correu que l’ha pujada a l’aplicació. 
 
Es recomana encaridament a l’alumnat que consulte amb el professorat els dubtes i li 
sol·licite orientació, bé en horari de tutoria, bé a través del correu electrònic o bé per 
telèfon. (Exactament igual que per a la comprensió dels continguts, la preparació de 
l’examen, o la preparació d’exposicions, així com per a qualsevol altra qüestió que puga 
sorgir.) 
 
Els treballs pràctics, com l’examen, es poden redactar en castellà o en valencià. 
 
c) Un 5% (fins a 0,5 punts) de participació que consisteix en intervencions, comentaris i 
preguntes sobre les explicacions a classe, discussions, debats, textos breus que s’aniran 
treballant periòdicament, així como material bàsic d’estudi i treball que de vegades hauran 
de ser llegits i treballats amb antelació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir, com a mínim, un 5 ponderant les tres parts. És un 
requisit obligatori obtenir almenys un 5 en la part d’examen (qualificat sobre 10) per a poder 
fer la mitjana amb les notes de pràctiques i participació. En aquestes dues parts no cal 
arribar a un mínim en la nota. 
 
EXAMEN Fins a 6 punts  
ACTIVITATS  Fins a 3,5 punts 
PARTICIPACIÓ Fins a 0,5 punts 
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Els i les estudiants que no obtinguen l’aprovat de l’assignatura en la primera convocatòria 
poden presentar-se a la segona seguint també aquests criteris. Per a la segona convocatòria 
no cal repetir els treballs pràctics ja realitzats al llarg del quadrimestre. Si no s’aprova en la 
segona convocatòria, s’haurà suspès l’assignatura i no es guardarà cap nota per al curs 
següent. 
 
No hi ha la possibilitat de pujar nota o superar l’assignatura mitjançant treballs o proves 
extraordinàries. Tampoc refent pràctiques. 
 
Exàmens 
 
1a convocatòria: 23 de maig de 2022 
2a convocatòria: 23 de juny de 2022 
 
Els formats, així como la duració de l’examen es determinarà oportunament. Les dates i 
aules d’examen haurà de consultar-les personalment cada alumne o alumna en el tauler 
oficial o pàgina virtual de la Facultat. 
 
Per a preparar l’examen, el material que es posarà a l’abast de l’alumnat és suficient, sense 
perjudici que es puga seguir els manuals recomanats en la bibliografia bàsica o en classe, i 
ampliar-lo o complementar-lo amb altres materials i fonts. Les transparències usades pel 
professorat a classe no estan confeccionades com a material de preparació de l’examen, sinó 
simplement com a recurs per explicar a classe. Aquestes presentacions estaran a disposició 
de l’alumnat en l’aula virtual (AV); en la mesura que siga possible abans de la classe 
corresponent, però no es recomana usar-les com a material d’estudi sense abans haver 
treballat i estudiat els materials bibliogràfics pujats a l’AV. 
 
Com a orientació per a l’avaluació, es poden assenyalar els següents objectius principals, que 
serveixen de base per als criteris d’avaluació: 
 
• Conèixer i fer servir apropiadament els conceptes i la terminologia bàsica de la matèria. 
• Conèixer els marcs teòrics d’explicació de fenòmens i els problemes socials sobre els 
fenòmens i temes tractats en els temes. 
• Reflexionar i identificar factors i condicionants socials que puguen explicar les conductes 
dels subjectes, així com alguns problemes socials. 
• Ser capaç d’analitzar alguns problemes socials des d’una perspectiva sociològica. 
• Ser capaç d’explicitar les variables històriques, socials, econòmiques, ideològiques que 
condicionen el context en què treballarà professionalment. 
• Aplicar els conceptes a situacions i fenòmens de la realitat social. 
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Al capdavall, podem sintetitzar aquests objectius en el següent: ser capaç de fer ús de la 
imaginació (o mirada) sociològica com a hàbit d’anàlisi crítica de la realitat social en què 
vivim, aplicant el conceptes propis de la sociologia, distanciant-se de la manera pròpia del 
sentit comú. 
 
A banda dels assenyalats, criteris generals per a l’avaluació de les activitats formatives i 
també de l’examen són: 
 
• l’adequació dels exercicis, respostes, etc., als objectius i preguntes plantejades; 
• el grau de desenvolupament de les competències relacionades amb els objectius de 
l’assignatura i en concret l’aplicació dels continguts, conceptes i lèxic del tema del que es 
tracte; 
• la coherència, correcció i claredat en l’exposició; 
• la profunditat analítica; (no fa falta excedir-se injustificadament en l’extensió) 
• l’originalitat en les dades i reflexions crítiques exposades; (Per tant, que haja sigut realitzat 
per l’alumne/a sense incórrer en plagi. Es passa als treballs un detector de plagi.) 
• l’apropiada presentació formal (marges, neteja, ordre, intel·ligibilitat) 
 
En les activitats pràctiques (com l’examen) se sanciona la còpia. El plagi en part o de la 
totalitat dels treballs escrits suposa una qualificació de fins a zero punts en la pràctica 
corresponent. Per això, es recomana a l’alumne/a que, si utilitza altres fonts per a mostrar, 
reforçar o rebatre la seua exposició, ha de citar adequadament la font, i indicar el seu origen 
(per exemple, amb una nota a peu de pàgina). Si no se sap com emprar les fonts, es pot 
consultar en les tutories. I també seguir les pautes que es recomanen en les hores en què 
s’imparteixen les competències informacionals. Un tutorial molt útil es pot trobar en 
http://aulamayans4u.blogs.uv.es/los-trabajos/ 
 
 
ALTRES FONTS 
 
- http://cibisoc.blogs.uv.es es 
- Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), http://www.cis.es/cis 
- EUROSTAT, Population & social conditions, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/ 
- Institut Nacional d’Estadística (INE), http://www.ine.es 
- Institut de la Joventut Espanyol (INJUVE), Ministeri d’Igualtat, - 
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/ 
- Institut de la Dona, Ministeri d’Igualtat, Mujeres en Cifras, 
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/ 
- Universitat Pablo de Olavide, Servicio de Biblioteca y Documentación. 
http://www.upo.es/biblioteca/sobre_bib/index.jsp 
- FOESSA, http://www.foessa.org 
 
 

http://aulamayans4u.blogs.uv.es/los-trabajos/
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CRONOGRAMA 
 

 
Setmana Bloc Apartat/Unitat Activitats 

1  Presentació del curs  
1 I 1.1. Les definicions de sociologia i de la perspectiva 

sociològica 
 

2 I 1.1. Les definicions de sociologia i de la perspectiva 
sociològica 

 

2 I 1.2. Origen i desenvolupament dels diferents tipus de 
societat i de la sociologia: principals paradigmes teòrics de la 
sociologia 

 

3 I 1.2. Origen i desenvolupament dels diferents tipus de 
societat i de la sociologia: principals paradigmes teòrics de la 
sociologia 

 

4 II 2.1. Cultura i societat: la construcció social de l’individu Activitat 1 El cafè 
vist amb imaginació 
soc. (en classe/AV) 

5 II 2.1. Cultura i societat: la construcció social de l’individu  
5 II 2.2. Socialització: processos, etapes i agències. Desviació 

social 
 

6 II 2.2. 2.2. Socialització: processos, etapes i agències. 
Desviació social 

 

6  2.3. Estatus, rols i institucionalització  
7 II 2.3. Estatus, rols i institucionalització  
7  3.1. Estratificació, sistema i estructura social  
8  (Exposicions  28-29 març) Activ. 2 i 3 

Expos. grupals 
9  (Exposicions  4-5 abril) Activ. 2 i 3 

Expos. grupals 
10 III 3.2. Desigualtats de classe  
11 III 3.3. Desigualtats de gènere  
12 III 3.5. Altres desigualtats: d’edat, territorials, educatives, de 

salut, etc. 
Activitat 4 AV 

13 III 3.4. Desigualtats ètniques i per processos de racialització. 
Multiculturalisme i interculturalitat 

 

14 IV 4.1. Secularització, fonamentalisme, globalització, 
individualització, postmodernitat, canvi climàtic 

 

14 IV 4.2. Migracions, canvi demogràfic, social i cultural  
15 IV 4.3. Mitjans de comunicació, xarxes socials, digitalització, 

control social i canvi social 
 

15  Valoració i cloenda 17 maig 
  Examen 1a 23 maig 
  Examen 2a 23 juny 
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MODEL DE PREGUNTES D’EXAMEN 
 

TIPUS TEST 
 
1. L’autor o autora que va encunyar el terme “sociologia” va ser: 
 
 a) K. Marx  b) E. Durkheim   c) A. Comte  d) H. Martineau 
 
2. La sociologia pot caracteritzar-se com a 
 
a) l’estudi de la societat     b) l’estudi dels grups humans 
c) l’estudi de les relacions socials    d) totes les anteriors són possibles 
 
3. Entre les dones que van fer aportacions al desenvolupament de la sociologia hi és: 
 
a) Ida Wells-Barnet      b) Jane Addams 
c) Harriet Martineau      d) a, b i c són certes 
 
4. El sociòleg estatunidenc E. O. Wright ha desenvolupat una teoria neomarxista de les 
classes socials en què integra els tipus de béns següents: 
 
 a) béns de producció, de qualificació i d’organització   b) béns de producció i de qualificació 
 b) béns de producció i d’organització     c) béns de qualificació i d’organització 
 
5. La tècnica de recerca social mitjançant la qual es recullen dades, preguntant a tots els 
individus les mateixes preguntes, en el mateix ordre i amb les mateixes opcions de 
resposta és: 
 
a) entrevista semiestructurada  b) experiment  c) enquesta  d) etnografia 
 
TIPUS DESENVOLUPAMENT 
 
Raona la correcció o incorrecció de les afirmacions següents i justifica la teua resposta, 
tant si consideres que el contingut és vertader, fals o a mitges: 
 
1. Determinades posicions socials comportarien un rol sense cap estatus associat a aquesta 
posició. 
 
2 Un bon mestre/a o professor/a és el/la que exerceix bé aquest rol. 
 
3. El racisme institucional abasta totes les formes possibles de racisme relacionades amb la 
cultura i els agents de socialització. 
 
4. Els grups majoritaris també són grups ètnics. És V o F? Per què? 
 
5. Quin aspecte subratllarà una perspectiva materialista (marxista) a l’hora d’explicar la 
pèrdua de prestigi o autoritat (significats i símbols), així com els estereotips que estan 
associats a les persones majors en les societats industrials? 
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6. Té cada societat una única cultura? Justifica la teua resposta./ Cada societat té una única 
cultura. És V o F? 
 
7. Poden les normes ser personals? /Les normes no poden ser personals. És V o F? 
 

 



TEMA I 

TIPUS DE SOCIETAT I EVOLUCIÓ HISTÒRICA: DE LA TRADICIONAL A LA 
(POST)MODERNA. 

 
 
Apartats del tema: 
 
1.1. Les definicions de sociologia i de la perspectiva sociològica 

1.2. Origen i desenvolupament dels diferents tipus de societat i de la sociologia: principals 
paradigmes teòrics de la sociologia 

MATERIAL 

1.1. Les definicions de sociologia i de la perspectiva sociològica 

SCHAEFER, R. (2012). Sociología. Madrid: McGraw Hill. 

(* La paginació és sempre la del document original, no la de l’arxiu.) 

- Pàgines 2-22: les pàgines 2 a 6 són merament introductòries; les pàgines finals 21-22 
tampoc són rellevants. Les pàgines que tracten dels clàssics de la sociologia (pp. 9 i 10): 
Marx, Weber i Durkheim, tenen continuïtat en les pàgines 95-107 del manual de Macionis 
i Plummer. 

MACIONIS, J. J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 
 
- Pàgines 95-107: des d’ “Explicar la societat industrial moderna”, aquest és un contingut 
que connecta amb el de les pàgines 9-10 del material anterior: els clàssics (Marx, Weber 
i Durkheim). 
 

*** 
1.2. Origen i desenvolupament dels diferents tipus de societat i de la sociologia: principals 
paradigmes teòrics de la sociologia 
 
MACIONIS, J. J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 
 
- Pàgines 83-95 “Pautes canviants de la societat” (fins a “El determinisme tecnològic”) i 
pàgines 107-109 “L’estructura contemporània de les societats del món”. És important el 
contingut del quadre de la pàgina 108 i principi de la 109, “Societat del segle XXI”, 
perquè ofereix algunes denominacions i caracteritzacions de la societat actual. 
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ESQUEMA DEL TEMA 

 
• Presentació global i filosofia de l’assignatura 
• Caracterització i contextualització de la sociologia 
• Els clàssics de la sociologia. Orígens intel·lectuals i estructurals 
• Les perspectives teòriques bàsiques per a mirar/estudiar la realitat social 
• Explicació de la societat industrial: Karl Marx, Max Weber i Émile Durkheim. 
• Societat tradicional, moderna i postmoderna 
• Societats de caçadors-recol·lectors (farratgeres), horticultores i ramaderes, agràries, 

industrials i postindustrials. 
• La societat postmoderna 

 

OBJECTIUS 

• Adquirir una noció sobre el que és la sociologia i el seu lloc en les ciències socials 
• Saber quins són els seus orígens 
• Identificar les causes del seu sorgiment 
• Distingir els seus objectes d’estudi 
• Conèixer els pensadors que feren les primeres aportacions substantives al camp 

sociològic 
• Conèixer les perspectives teòriques bàsiques 
• Conèixer les tècniques de recerca social d’obtenció de dades 
• Conèixer les característiques principals de les societats segons diverses 

classificacions 
 
 

 
SÍNTESI DELS CONTINGUTS DEL TEMA 

Abans d’entrar en la presentació dels continguts dels materials del primer tema, que 
tracten sobre el que és la sociologia, els seus orígens i les perspectives teòriques, així com 
sobre les tècniques de recollida de dades, en aquesta breu presentació m’agradaria deixar 
plantejada la idea global de l’assignatura, tal com jo l’entenc, en relació amb l’individu i 
la societat, la seua capacitat d’acció i el pes de l’estructura social: el que triem i el que no 
triem. D’alguna manera la nostra capacitat d’elecció se sosté sobre coses que no elegim. 
D’entrada, no triem la societat, el país, l’època, la família, la classe, el sexe, l’aspecte 
físic, l’escola on anem, el barri on vivim de xiquets, algunes coses de la nostra salut i 
altres coses en les quals i amb les quals naixem. Algunes d’aquestes coses sí les podem 
triar després, encara que no és fàcil. Però no sempre ha estat així en la vida dels individus 
en les societats. 

Les limitacions i les possibilitats que tenen les persones és un fenomen diferencial. Hi ha 
individus que poden fer i tenir moltes més coses que altres. Això és un tret de la vida 
social que ens posa en la pista del que és la sociologia: la vida social, que durant molt de 
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temps s’ha donat en societats en què tots es coneixien, ara es dona en societats en què la 
major part dels ciutadans són ens són uns desconeguts. 

La vida social consisteix a viure amb altres, però també, enfront de i contra aquests altres 
o diferents altres. Un conjunt de fenòmens que sorgeixen de la interacció social, en 
particular en relació amb la igualtat i la diferència convertida en desigualtat i en norma. I 
de tot això destaquen tres coses en concret: 1) els seus efectes, que són molts i diversos 
(pobresa, marginació, exclusió, agressió, odi, interiorització de la inferioritat, 
estigmatització…; 2) les seues causes i raons i, en relació amb això, però que no és 
exactament el mateix: 3) els mecanismes que legitimen tant la desigualtat com la igualtat, 
encara que en això últim entrarem menys. Simplement dic ací que encara que cadascú és 
diferent de la resta, algunes d’aquestes diferències es naturalitzen i fan creure al dominat, 
a l’oprimit o al subaltern que s’ho mereix, que les coses sempre han estat així, que és un 
mandat diví, que no poden ser d’una altra manera, etc. 

 

SCHAEFER, R. (2012). Sociología. Madrid: McGraw Hill. 

- Pàgines 2- 21. 

Cada capítol del llibre de R. Shaeffer s’inicia amb una recerca il·lustrativa, en aquest cas 
la de l’escriptora Barbara Ehrenreich, que sense ser sociòloga va revelar patrons 
d’interacció humana i va usar mètodes d’estudi propis de la recerca sociològica. Aquest 
extracte del seu llibre Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America, publicat en 
castellà amb el títol de Por cuatro duros, en el qual ens ofereix una bona pintura del 
treball precari i dels precaris. Alguna cosa semblant al que ha fet Ehrenreinch ja ho va 
posar en pràctica el periodista alemany Gunter Walraff en Cap de turc fent-se passar per 
un treballador immigrant turc. 

En aquestes primeres pàgines del manual de Schaefer es presenta la sociologia a partir de 
la metàfora “imaginació sociològica”, que va encunyar W. C. Mills (la primera activitat 
de classe anirà sobre aquesta; vegeu el quadre “El teu cafè...”, de la pàgina 20), com a 
forma i mecanisme d’entendre per què els fets socials són d’aquesta manera i no d’una 
altra, i de què s’ocupa la sociologia (pàgs. 2-6, llegir sols). Després se centra en el moment 
en què va sorgir aquesta a partir dels seus creadors, així com una mica més avant dels 
seus hereus. Sobre tots ells, l’autor proporciona una sèrie de noms amb els seus contextos 
i aportacions bàsiques. (Com s’ha assenyalat, K. Marx, E. Durkheim i M. Weber estan 
millor explicats en les pàgines finals del document que corresponen al manual de 
Macionis i Plummer (pàg. 95-107); “Explicar la societat industrial moderna”. Vegeu 
baix). 

Apèndix a R. K. Merton i P. Bourdieu (p. 12 de Shaefer) 

Sobre Robert King Merton, en el fragment del llibre de text, Schaefer tracta d’altres coses 
que no són estrictament de R. K. Merton, com el suïcidi i la anomia o l’existència dels 
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enfocaments micro i macro, per la qual cosa dona una impressió falsa de la sociologia 
d’aquest autor. A més, Schaefer se centra molt en el problema de la desviació, quan 
Merton va fer aportacions sobretot en sociologia de la ciència. R. K. Merton és, juntament 
amb T. Parsons, un dels grans representants teòrics del funcionalisme, corrent que té 
origen en precursors com Spencer i Durkheim. A continuació expliquem molt per damunt 
el tret principal del funcionalisme. En general, entén la societat com si fóra un organisme 
en el qual els fenòmens o successos socials si tenen algun tipus de regularitat és perquè 
produeixen algun tipus de benefici per al conjunt social. És a dir, compleixen una 
"funció". Entre les seues propostes metodològiques destaca, enfront de l’objectiu 
d’elaborar grans marcs teòrics, buscar teories “d’abast mitjà”. És a dir, teories que tinguen 
una relació, bé de comprovació, bé de falsació de les dades empíriques. La qual cosa està 
en relació amb una epistemologia positivista. Dins del camp de la teoria sociològica, la 
seua aportació sobre la distinció entre funcions manifestes i latents és important. (Un 
exemple és la dansa de la pluja dels indis hopi; un altre, el d’alguns tabús alimentaris). 

“Per a Merton, la societat és un sistema que està constituït per una estructura que roman 
en el temps, sistema que és un conjunt d’elements interdependents, en equilibri i que tenen 
la possibilitat de canviar. Per aquest motiu, la teoria s’ha denominat sistèmica. Això va 
ser pres de la teoria parsoniana. Els elements que integren el sistema són subsistemes 
interdependents que compleixen funcions socials necessàries per al funcionament, 
regularitat i estabilitat de tot el conjunt. La unitat funcional s’ha d’entendre en relació 
amb el conjunt de la realitat. I l’especificació de les unitats funcionals és un element 
central. I també cal tenir en compte que hi ha disfuncions dins de la societat i la cultura i 
que aquestes també formen part de la suposada unitat funcional. Això és teòricament molt 
debatut perquè les disfuncions, vistes des de certa perspectiva, es poden considerar com 
funcions. Merton considera l’estructura com un sistema de relacions relativament estables 
entre les parts d’un conjunt i l’estabilitat es deriva de la permanència dels actes socials 
més enllà de les persones." (Wikipedia) 

 

Pierre Bourdieu és un altre clàssic contemporani. Format inicialment en filosofia, es va 
passar al treball antropològic a Algèria, que de seguida va tenir projecció en la sociologia. 
La seua perspectiva integra les perspectives macro i micro, funcionalista i marxista, 
encara que d’una manera molt personal i original. Tres conceptes centrals en la teoria de 
Bourdieu són els de "camp", "habitus" i "capital" (que pot ser social, cultural i simbòlic).  

En sintonia amb el funcionalisme, per a Bourdieu el món social en les societats modernes  
apareix dividit en el que anomena “camps”. La diferenciació de les activitats socials va 
conduir a la creació de "subespais socials", com l’artístic o el polític, que s’especialitzen 
en l’acompliment d’una determinada activitat social. Aquests camps tenen una autonomia 
relativa en la societat en conjunt, és a dir, una “lògica”. 

És a dir, el camp és un espai de relacions que respon a una lògica (regles de joc) i en el 
qual els actors actuen amb un habitus (una mica més que les rutines i coneixements, que 
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són producte de la socialització; és una disposició duradora) i uns recursos propis 
(capital), que no són necessàriament econòmics. En part, el camp no té sentit sense 
l’habitus, el qual s’entén com uns esquemes per a obrar, pensar i sentir associat a la 
posició social. Aquests esquemes generatius es defineixen normalment com "estructures 
estructurants estructurades". Són socialment estructurades perquè han estat conformades 
al llarg de la història de cada agent i suposen la incorporació de l’estructura social, del 
camp concret de relacions socials en el qual l’agent social s’ha conformat com a tal i per 
la posició social que ocupa. Però al mateix temps són estructurants perquè són les 
estructures a partir de les quals es produeixen els pensaments, percepcions i accions dels 
agents socials. Per això, a vegades la seua postura es denomina "constructivisme 
estructuralista" o genètic. Finalment, s’ha de tenir present que el camp no és un lloc 
pacífic, sinó un camp de lluites. 

 

Per últim, el més rellevant que queda del material de Richard Schaefer són les tres 
principals perspectives teòriques en sociologia, de les quals és interessant llegir bé els dos 
quadres sintètics que estan repartits entre les pàgines 16, 17 i 18, en què s’exposen 
aquestes i, a més, s’apliquen a una activitat social actual com és l’esport. Excepte aquests 
quadres, la resta, a partir de la pàgina 16, llegiu-la només si teniu interès, ja que aquest 
contingut no s’exigeix com a material d’estudi. És interessant llegir aquestes tres 
perspectives teòriques en relació amb les idees de Marx, Weber i Durkheim, perquè són 
els seus principals artífexs. 

És veritat que la perspectiva interaccionista deu més a la sociologia pragmatista 
americana que a Weber. Però en aquests detalls no entrarem en aquest curs inicial, perquè 
tractem més d’oferir una motivació, uns conceptes i uns rudiments perquè cadascú 
continue construint el seu edifici de coneixements i d’anàlisi crítica de la realitat social. 

Al final del capítol hi ha informació sobre la sociologia que no és substantiva, però pot 
proporcionar una millor idea sobre aquesta. Finalment, en la part didàctica hi ha materials 
per a facilitar la comprensió i l’estudi (resum, vocabulari, exercicis, test, pel·lícules). He 
deixat en els annexos 1 i 2 l’exemple de la recerca de Patricia i Peter Adler sobre les 
autolesions, que completa la inicial de B. Ehrenreich sobre els treballadors que perceben 
salaris baixos als EUA. 

MACIONIS, J. J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

- Pàgines 95-107. 

Aquests dos autors, Macionis i Plummer, exposen en les pàgines seleccionades ací, les 
aportacions dels tres grans clàssics de la sociologia: K. Marx, E. Durkheim i M. Weber. 
Aquestes aportacions a més de ser importants per elles mateixes, per ser les primeres que 
tenen una potència que no tenen les d’altres autors anteriors, ho són en la mesura que 
establiran les bases dels tres principals programes de recerca teòrics contemporanis en la 
sociologia: la perspectiva del conflicte, la perspectiva funcionalista i la perspectiva 
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interaccionista-comprensivista, que estan en la part anterior del material (Schaefer, pàg. 
13-16). Després d’exposar les idees principals d’aquests tres autors, Macionis i Plummer 
exposen les seues idees i estableixen comparacions i relacions, la qual cosa és molt 
interessant i és un dels objectius d’entendre aquestes idees: poder aplicar-les a l’anàlisi 
de diverses realitats socials (pàgines: 104 i 107). 

*** 

MACIONIS, J. J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

- Pàgines 84-94 i 107-109. 

Les diferències entre societats en el temps i en l’espai des d’una perspectiva 
macrosociològica 

Una comparació que s’utilitza per a explicar què és la sociologia i com aquesta estudia 
la societat és la de “veure un bosc”. El lloc més difícil per a veure un bosc és dins mateix 
del bosc. Com tota analogia té coses que no funcionen, però és útil. En la societat, ningú 
està fora d’ella, no ens en podem eixir per a estudiar-la i per a estudiar el bosc cal estar 
dins del bosc. Per tant, parlem d’un distanciament que no és físic, sinó conceptual, 
ideològic i emocional. 

Ja hem vist que un dels problemes de l’estudi dels éssers humans, de les relacions socials 
i del que anomenem societat és la dificultat per a percebre’ns a nosaltres mateixos. Per a 
percebre’ns millor, per a captar el que donem per descomptat (l’habitual, el normal) és a 
dir, allò a què estem tan acostumats que ens passa desapercebut, una estratègia pot ser 
mirar com són altres societats (altres boscos), veure com són altres. Al cap i a la fi, veient 
les diferències, és a dir, com no som, ens adonem de com som nosaltres mateixos. 

En el cas de les societats, dues maneres de “distanciar-se’n” són mirar altres societats 
diferents, cosa que ha fet l’antropologia social i cultural, amb la qual la sociologia té molts 
punts de connexió. De fet, un dels seus fundadors, B. Malinowski, creador del treball de 
camp etnogràfic (per curioses circumstàncies, relacionades amb la primera Guerra 
Mundial), denominava el que feia “sociologia dels primitius”. Una altra manera de 
distanciar-se’n és estudiar les societats del passat, objecte de la història, amb la qual també 
hi ha connexions, sobretot en l’estudi de la societat contemporània. 

En aquest tema tractarem sobre com som i per què som com som a partir de grans 
configuracions socials, en concret a partir de tres d’elles. I ara no ens fixarem en els 
individus que componen les societats, sinó en el conjunt, és a dir, adoptarem una 
perspectiva macrosociològica. Encara que la sociologia estudia les societats actuals, siga 
el que siga el seu nivell de desenvolupament, l’objectiu que pretén complir és que, a grans 
trets, podem entendre bastant de prop com som i com vivim pensant en el tipus de societat 
de la qual formem part i també comparant la nostra amb altres societats. 

De totes maneres ha de quedar clar que no tots els individus que viuen en una societat són 
iguals, pensen igual o es comporten igual. Certes generalitzacions no són apropiades. 
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D’ací ve la necessitat de fixar-nos tant en els processos de socialització (tema 2) com en 
el seu lloc en l’estructura social (tema 3). D’altra banda, les societats canvien. Cap societat 
és estàtica, i això és resultat d’un conjunt de forces i de les accions dels individus. El 
canvi i la dinàmica social és un apartat molt important de la sociologia. 

En aquest sentit, les societats no cessen de canviar. No obstant això, és veritat que durant 
segles les societats solien canviar poc, a diferència de la societat actual, en què el canvi 
social està institucionalitzat i, fins fa poc, ben valorat, la qual cosa s’expressava en 
termes de “progrés”. En l’actualitat ja no veiem tan clar aquest progrés, entès com a 
millora indefinida de la societat en el transcurs del temps. Els problemes i inconvenients 
del progrés fan que es qualifique la nostra de societat “postmoderna” o “postindustrial”, 
entre altres termes emprats. 

En aquest tema farem una comparació entre societats i posarem especial accent en les 
seues estructures (polítiques, familiars, religioses…) i en la forma com aquestes es 
manifesten en desigualtats socials. “Avui dia, la desigualtat, i amb ella la discriminació, 
continuen sent un dels pilars fonamentals de l’actual sistema social i del seu 
funcionament. Si bé el món probablement sempre ha estat desigual i discriminatori, no 
sempre ho ha estat d’igual forma, ja que observem que la naturalesa d’aquests fenòmens 
varia segons el context històric i el desenvolupament sociocultural i productiu. Així 
doncs, observem que en el passat hi havia formes de discriminació que avui dia ja no 
s’empren, o almenys no tenen el mateix arrelament o pes cultural que en el passat. De la 
mateixa manera, observem com es van succeint noves formes de discriminació” (TP). 

(La finalitat d’aquest conjunt de materials no és llegir-los per memoritzar-los 
mecànicament i enciclopèdicament, sinó per comprendre les seues idees bàsiques, 
processos i relacions.) 



IS
(Doble Grau Dret-CCPPPAdmon)

Javier Gómez Ferri

Tema 1*

TIPUS DE SOCIETAT I EVOLUCIÓ HISTÒRICA: DE LA 
TRADICIONAL A LA (POST)MODERNA

1. Les definicions de la sociologia i de la perspectiva sociològica
2. Origen i desenvolupament dels diferents tipus de societat i de 

la sociologia: principals paradigmes teòrics de la sociologia

(*Aquest material no és d’estudi, sinó d’explicació a classe, i no reflecteix 
merament el contingut del material d’estudi)



Doble Grau Dret-CCPPADMON
Introducció a la Sociologia

Javier Gómez Ferri

Índex de continguts del tema
 Presentació global de la filosofia de l’assignatura.
 Caracterització i contextualització de la sociologia.
 Clàssics de la sociologia. Orígens intel·lectuals i 

estructurals.
 Les perspectives teòriques bàsiques per a 

mirar/estudiar la realitat social.
 Explicant la societat industrial: Karl Marx, Max Weber 

i Émile Durkheim.
 Societat tradicional, moderna i postmoderna.
 Societats de caçadors recol·lectors (farratgeres), 

horticultores i ramaderes, agràries, industrials i 
postindustrials.

 La societat postmoderna.
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Objectius
 Obtenir una noció de la sociologia i del seu camp d’estudi.
 Saber quan sorgeix la sociologia.
 Saber per què sorgeix la sociologia.
 Saber qui són els principals precursors de la sociologia i 

algunes de les seues idees.
 Conèixer i aplicar les principals perspectives o programes 

per veure i analitzar la realitat social.
 Ser capaç de començar entendre què és analitzar 

sociològicament la realitat social i quines eines es fan 
servir.

 Conèixer les principals tècniques d’investigació social per a 
l’obtenció de dades.

 Conèixer les característiques principals de les societats 
segons diverses classificacions.
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1. La comprensió sociològica:
R. Schaefer (cap. 1)

 És l’estudi científic del comportament social i els grups humans. Es centra en 
les relacions socials, com aquestes relacions influeixen en el comportament 
de la gent i com les societats -la suma total d’aquestes relacions- es 
desenvolupen i canvien.

 C. W. Mills: la imaginació sociològica (p.e. divorci).
 Ciències (naturals i socials/empíriques i formals).
 Ciència i sentit comú (homes i dones/divorci entre militars).
 Durkheim i la teoria sociològica: p.e. el suïcidi.
 Origen i desenvolupament de la sociologia: Comte-Martineau-Spencer

Marx-Durkheim-Weber.
 Merton-Bourdieu.
 Principals perspectives teòriques: funcionalisme, del 

conflicte, interaccionista.
 Sociologia aplicada i clínica (NO).
 Desenvolupament d’una imaginació sociològica (NO, serà exercici de classe)
 Apèndix (NO).
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Mirada o imaginació sociològica
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Algunes idees prèvies i generals         
sobre la (im)possibilitat de l’estudi de la 

societat

 La societat i el seu ordre no han de 
veure’s com una cosa natural o un 
producte creat per un ésser sobrenatural 
o diví.

 S’hi ha d’haver desenvolupat una 
forma de coneixement adient: la 
ciència.

 És més complex que l’estudi del món 
físic i natural.

 L’ésser humà ha de viure en societat.
 Una clau: buscar regularitats.
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Algunes idees prèvies i generals         
sobre la (im)possibilitat de l’estudi de la 

societat

 La societat i el seu ordre no han de 
veure’s com una cosa natural o un 
producte creat per un ésser sobrenatural 
o diví.
 La seua causa seria un pla o una voluntat 

aliena al comportament i voluntat dels 
éssers humans.

 La societat i les seues estructures i 
relacions són una construcció feta pels 
éssers humans.

 Tot podria ser d’una altra manera.
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L’estudi de la societat
 És mes complex que l’estudi del món 

físic i natural.
 L’objecte
 Els factors o variables que hi intervenen 

són molt més nombroses.
 L’investigador/a forma part de l’objecte 

d’estudi.
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Complexitat
 “Es més fàcil entendre el funcionament 

d’un reactor nuclear que el d’una relació 
matrimonial”
(C. Salinas, Curso de introducción a la 
sociología)
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Complexitat

 Entendre el món social no és gens 
fàcil.
 No s’ha de renunciar a fer-ho ni desistir 

abans d’intentar-ho.

El món és un 
lloc complex
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Algunes idees prèvies i generals         
sobre la (im)possibilitat de l’estudi de la 

societat

 Ha d’haver-se desenvolupat una 
forma de coneixement adient: la 
ciència.
 Amb el coneixement ordinari no n’hi ha 

prou. 
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Les formes i condicionants de la vida social 
no sempre són transparents ni evidents a 

simple vista...

com l’aigua per als peixos, l’aire per a les aus o 
l’oxigen que respirem...
...Cal fer-los i fer-les conscients.

Collins: “la sociologia 
és la ciència de la no 

obvietat”
Tendim a naturalitzar 

allò propi
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El sentit comú té limitacions
 El pal submergit en aigua es veu tort, però no ho 

està.
 La terra no és plana ni immòbil.
 Molts espanyols i espanyoles, entre els quals es 

troba l’alumnat de l’any passat, pensaven que 
Espanya era el país més racista del món.

 El Puigcampana no té un tall.
 A la serra de Segària no hi ha un cap.
 Els exemples de Macionis i Plumer. O Shaefer.
 http://www.diasporas.es/2014/09/espanya-e-

irlanda-mas-tolerantes-con- inmigracion.html
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Realitat i interpretació de la 
realitat

 La família no està en declivi.
 La crisi del sistema educatiu no es deu a l’existència 

d’autonomies amb competències transferides.
 El sistema educatiu espanyol no està tan malament 

(compte amb els discursos- subjectiu/objectiu).
 Arreu del món, la gent no es casa majoritàriament per 

amor.
 L’arribada d’immigrants i refugiats no és un perill per a 

un país.
 ...
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Una possible clau

 Les regularitats
 Encara que de vegades sí, les coses 

normalment no passen per casualitat.
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Què és la sociologia
 La sociologia té el seu sentit de ser 

perquè la conducta humana (tant 
individualment com col·lectiva), 
 sense estar determinada biològicament o 

genèticament,
 no és absolutament caòtica ni impredictible,
 sinó que opera amb prou regularitats.
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Regulars o singulars?
 Tot electró té un spin.
 El sol es pon sempre per l’oest, i 

l’endemà ix per l’est.
 A mesura que un país s’industrialitza, 

s’incrementa la proporció de famílies 
de tipus nuclear.
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L’objecte de la sociologia és 
peculiar

 Els sociòlegs no treballen amb àtoms, ni
amb molècules, cèl·lules o pèndols, ni
amb números; encara que estiguem fets
d'aquells o aquests ens servisquen per a
comptar, ordenar i mesurar. I encara
que de vegades ens comportem com els
mòbils de la física, treballen amb
persones, i les persones no són
previsibles com els planetes. Els
planetes no descarrilen.
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M. Weber
 En què s’assembla un humà a un 

electró o a una molècula d’H2O?

 Weber assenyala que la “sociologia és 
la ciència que pretén entendre, 
interpretant-la, l'acció social, per a 
explicar-la causalment en el seu 
desenvolupament i efectes” 
(Economía y sociedad, 1922:5). 
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EXPLICAR
els perquès - investigació

 Per què es contagien els badalls?
 Per què se m’ha tallat la maionesa?
 Per què se m’enganxa la cortina del bany quan em dutxe?
 Per què, de vegades, es congela abans un líquid calent que un a temperatura 

ambient?
 Per què les classes baixes voten partits conservadors que defensen i mantenen 

les desigualtats socials?
 Per què la por de la delinqüència augmenta, quan disminueixen els delictes...
 Per què una nena de 14 anys, més o menys occidentalitzada, decideix ingressar 

en la gihad?
 Per què la gent usa l’homeopatia quan no hi ha cap raó científica de la seua 

efectivitat?
 Per què la gent rebutja o accepta la immigració?
 Per que la gent practica esport?
 Per què es produeix el fracàs escolar?
 Per què la gent té fills?
 Per què la gent es casa?
 Per què….tantes i tantes coses?
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...i socials
 Per què les dones cobren menys que els homes?
 Com/per què uns pares poden arribar a matar la seua 

filla o el seu fill?
 Com es converteix algú en fumador de marihuana?
 Com s’enamora (o divorcia) la gent?
 Per què els éssers humans no es rebel·len 

habitualment quan els oprimeixen?
 Com alguns aliments “de pobres” es converteixen en 

aliments “de rics”?
 Per què la gent s’interessa més pels programes de 

cuina quan es cuina cada vegada menys?
 Existeix o no el sostre de vidre en ... (l’Administració 

pública X)...?



Doble Grau Dret-CCPPADMON
Introducció a la Sociologia

Javier Gómez Ferri

De què va això de la sociologia
 Coses que no són la sociologia (o no 

només):
 Fer enquestes.
 Elucubrar sobre allò que passa en la 

societat i el que fa a gent.
 Activitat per canviar el món - la societat.
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De què va això de la sociologia
 Encara que etimològicament és l’estudi de la 

societat, s’acosta més a la realitat dir que és 
l’estudi d’algunes facetes de la vida social, que 
sorgeixen pel fet d’interactuar i viure junts 
(conviure).

 S’estudia mitjançant uns mètodes:
 Bauman: “Els sociòlegs han d'abstenir-se de formular 

idees que només se sustenten en les seues 
creences”.

 Té uns objectes d’estudi.
 Per a comprendre- explicar el que fa la gent, es 

pot començar per dalt: les macroestructures, o 
per baix: les conductes individuals (creences, 
desitjos i interessos).
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Individu-societat
 Robinson Crusoe (Nàufrag, Tom Hanks)

 No és necessari viure en societat, però cal 
haver estat socialitzat prèviament.
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Els virus no llegeixen El capital
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L’objecte peculiar de la 
sociologia

 A més, a mesura que obtenim (com a 
científics, però també com a subjectes 
socials) coneixement sobre el 
comportament dels objectes (que són 
subjectes i no coses), poden incorporar 
aquest coneixement a la seua vida i canviar 
de conducta, de manera de pensar o de 
sentir.
 Reflexivitat de la conducta.
 Retroalimentació coneixement - construcció de 

la realitat social.
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Origen de la sociologia i de “sociologia”

 “Em crec en el deure d’aventurar des d’ara 
aquest nou terme, “SOCIOLOGIA”, exactament 
equivalent a la meua expressió ja introduïda de 
“física social”, a fi de poder designar amb un 
sol nom aquesta carta complementària de la 
filosofia natural relacionada amb l’estudi positiu 
del conjunt de les lleis fonamentals pròpies 
dels fenòmens socials. (A. Comte, Discurs 
sobre l’esperit positiu)
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Algunes condicions amb què naix 
la sociologia com a disciplina

Modernitat
Ciència

Urbanització

Democràcia

Declivi de la 
comunitat

Industrialització
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• Reforma 
protestant

• Revolució 
científica

• Il·lustració

• Colonialisme

• Revolució 
francesa

• Revolució 
industrial

• Secularització

• Actitud científica

• Racionalització

• Consolidació del model 
estat nació

• Democratització
• Sorgiment de la societat 

civil

• Industrialització i 
urbanització

Esdeveniments i processos socials

• CULTURALS

• POLÍTIQUES

• SOCIALS

• ECONÒMIQUES

Orígens de la
SOCIOLOGIA
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Els precursors de la sociologia
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Les precursores?

Rosa Luxemburgo

Aleksándra Kollontai
Harriet Martineau

M. Wollstonecraft Marianne Weber

Concepción Arenal
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 http://refugiosociologico.blogspot.co
m.es/2013/03/las-madres-de-la-
sociologia-el-papel-de.html
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ORIGENS DE LA 
SOCIOLOGIA

A. Comte

PRECURSORS
(...-XVIII)

PRIMERA
GENERACIÓ

(1/2 -XIX)

CLÀSSICS
(XIX-XX)

Diderot,
Montesquieu,
Turgot,
Condorcet
Saint-Simon...

* Positivisme o cientifisme

• “Sociologia”:
* visió evolutiva de la humanitat

Estructura, estratificació: 
lluita de classes 
Canvi Social: factors 
econòmics
Ideologia -consciència

Fets socials

Divisió social del treball

anomia solidaritat

-A. Tocqueville
- H. Martineau
- H. Spencer: primer 
manual de sociologia

K. Marx

E. Durkheim

M. Weber

Tönnies, Pareto, Simmel, Du Bois

-Acció social 
-Tipus ideals
-Creences i valors: 
canvi social

-Racionalització:  
capitalisme -burocràcia

Contemporanis: s. XX
R. K. Merton, P. Bourdieu
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Els clàssics de la sociologia i les perspectives teòriques

Saint-Simon

A. Comte

E. Durkheim

FUNCIONALISME

K. Marx

MARXISME

M. Weber G. H. Mead

INTERACCIONISME

integració Sª. conflicte
acció i interacció

Estructura 
(sistema)

Agència

vs.

vs.

Spencer, Mill,
Pareto

TEORIA DEL
INTERCANVI
- TER
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Interaccionisme simbòlic
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Alguns/nes contemporanis

R. K. Merton P. Bourdieu

Z. Bauman –Eva Illouz – S. Sassen
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Dos contemporanis
 Merton
 Funció
 Disfunció
 Funció manifesta i 

latent
 Teories d’abast 

mitjà

 Bourdieu
 Habitus- camp
 Capital cultural
 incorporat
 institucionalitzat
 objectivat

 Reflexivitat
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Mètode científic
 “entenc per mètode regles certes i fàcils, 

mitjançant les quals el que les observe
exactament no prendrà mai res fals per 
vertader i, no emprant inútilment cap 
esforç de la ment, sinó augmentant 
sempre gradualment la seua ciència, 
arribarà al coneixement vertader de tot 
allò de què és capaç”

 (R. Descartes, Regles para la direcció de 
l’esperit, 1628)
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R. Quivy sobre el mètode
 “Una investigació social no és una 

successió de mètodes i tècniques 
estereotipades que només s’hagen 
d’aplicar en un ordre immutable. 
L’elecció, l’elaboració i l’ordenament 
dels procediments de treball varien 
amb cada investigació.”
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Objectius epistèmics
 Quin tipus de cosa vull saber?
 Si hi ha x o no (existència-exploració).
 Quant(s) x hi ha (distributiu).
 Com és x (els seus trets, atributs, 

propietats, característiques...).
 Hi ha diferents tipus de x, quins/quants.
 Per què succeeix x (causa-explicació).
 Què succeirà respecte de x (predir).
 Valoració de x (avaluativa).
 Canvi de x (intervenció).
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Diferents tipus de coneixement sociològic 
segons el que busquem

 Es vota?
 Quants voten?
 Quins voten?
 Quina classes de votants hi ha?
 Què voten?
 Per què voten (el que voten)?
 Què votaran?
 És bo/adequat el sistema electoral actual?
 Com millorar el sistema d’eleccions/Com 

canviar el vot?
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Aranyes, formigues i abelles
 “Les ciències han estat tractades o pels 

empírics o pels dogmàtics. Els empírics, 
semblants a les formigues, només han de 
recollir i gastar; els racionalistes, semblants a 
les aranyes, formen teles que trauen de si 
mateixos; el procediment de l’abella ocupa el 
terme mitjà entre els dos; l’abella recull els 
seus materials en les flors dels jardins i els 
camps, però els transforma i els destil·la per 
una virtut que li és pròpia” (F. Bacon)
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Aranyes, formigues i abelles: la 
investigació sociològica

 Mètode
 Teoria

 Perspectiva teòrica
 Teoria d’abast mitjà

 Dades
 Tècniques d’investigació social

 Quantitatives
 Enquesta
 Experiment i quasi experiments
 Fonts secundàries - Anàlisis de contingut

 Qualitatives
 Observació (participant /no participant)
 Entrevista semiestructurada
 Grup de discussió (tipus d’entrevista grupal)
 Tècniques biogràfiques
 Fonts secundàries
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Les societats canvien: 
per què i com canvien les societats

 Les societats es transformen 
permanentment.

 Molts d’aquests canvis ens passen 
desapercebuts.

 Per als canvis més evidents és costós 
identificar quina n’és la causa 
desencadenant…

 I les subsegüents cadenes causals.
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2. Les pautes canviants de les 
societats humanes (cap. 4 Macionis)

 MACIONIS, J.J. i PLUMMER, K. (2011). 
Sociología. Madrid: Pearson.
 Pàgines 83-94
 Pautes canviants de la societat

 Pàgines 104 -112
 “Explicar la societat…” (com han vist els tres 

clàssics el canvi social modern i tendències 
recents)

 ++ És important el quadre de la pàgina 
108 i principi de la 109, “Societat del segle 
XXI”.
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Objectius
 Entendre les diferències entre 

societats també des de la perspectiva 
temporal -del canvi- i geogràfica – de 
l’espai.

 Identificar els trets més generals de 
les societats des d’una perspectiva 
temporal i espacial.

 Conèixer els factors i agents del canvi 
social.
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Activitat
 Quins trets diferencials 

destacaries de cadascuna 
d’aquestes configuracions 
socials?
 Societat premoderna
 Societat moderna
 Societat postmoderna
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TIPUS DE SOCIETATS

SOCIETATS PREMODERNES SOCIETATS  MODERNES I 
POSMODERNES

De caçadors recol·lectors 
(farratgeres)

Del primer món/rendes altes

Horticultores i ramaderes Del segon món/r. mitjanes

Agràries En vies de desenvolupament/r. 
baixes

Civilitzacions no industrials Països d’industrialització 
recent
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Societat tradicional
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Algunes idees teòriques clàssiques
 Societat tradicional
 Tönnies: Gemeinschaft
 Durkheim: solidaritat mecànica
 Levi-Bruhl: pensament salvatge

 Societat moderna
 Tönnies: Gesellschaft
 Durkheim: solidaritat orgànica, divisió social del 

treball
 Weber: Racionalització, tipus  d’autoritat
 Marx (modes de producció)

 Societat postmoderna (postindustrial, 
líquida...)
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Societat industrial
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Societat postindustrial

Postmoderna, modernitat tardana, societat de la informació, societat-xarxa, societat del 
risc; modernitat líquida, modernitat reflexiva, posttradicional.
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Societat
 TRADICIONAL – solidaritat mecànica

 Comunitat
 Religió
 Control
 Reciprocitat-redistribució
 Indiferenciació de les esferes socials

 MODERNA – solidaritat orgànica
 “Societat”
 Urbanisme
 Estat-nació
 Capitalisme i mercat
 Assoliment econòmic
 Drets individuals, laborals i socials
 Diferenciació funcional, però interdependència entre les parts

 POSMODERNA- xarxa i amb vincles líquids
 Crítica de les ontologies-epistemologies anteriors (essencialistes) per ser construccions socials 
 Individualització i diversificació
 Mercantilització i economies col·laboratives 
 Tecnologia
 Consumisme
 Qualitat de vida i benestar subjectiu
 Globalització
 Hibridació d’esferes
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Activitats
 1. Fes una caracterització àmplia del que és la sociologia.
 2. Completa aquesta frase que podem haver sentit més d’una 

vegada en converses de carrer en què, generalitzant, es 
sentencia: “Vivim en una societat  …”.

 3. Recorrent a les qüestions tractades en el tema i l’aportació 
personal teua, comenta la frase plantejada en la qüestió 
anterior.

 4. Comenta i debat la frase següent: “M’he esforçat, no a 
ridiculitzar ni lamentar ni detestar els accions humanitzes, sinó 
a entendre-les.” (B. Espinosa)

 5. Busca afirmacions sobre grups, col·lectius i categories 
socials que consideres que estan mitjanament esteses entre la 
societat. Es poden considerar coneixement sociològic? 
Considera cada una de les afirmacions i valora si són dubtoses 
o més aïna fermes. En què et bases?
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* Relaciona els noms dels autors que hi ha a l’esquerra amb els conceptes de la
dreta:
Comte Positivisme

Llei dels tres estadis
Darwinisme social

Spencer Proletariat
Alienació
Infraestructura

Marx Lluita de classes
Divisió social del treball
Anomia

Weber Solidaritat orgànica i s. mecànica
Tipus ideal
Burocratització

Durkheim Acció social
Esperit del capitalisme

Tönnies Gemainshaft-Gesellshaft
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Altres possibles exercicis
 Cercar la definició de “sociologia” i “acció social” 

de Max Weber en el seu llibre Economia i 
Societat.

 Exercici d’imaginació sociològica seguint les 
pautes del cafè de Giddens explicades a classe.

 Llegir i comentar a classe un fragment de Vida 
líquida de Z. Bauman:
 Què és la «vida líquida»? La manera habitual de viure 

en les nostres societats modernes contemporànies. 
Es caracteritza per no mantenir cap rumb…Comptat i 
debatut, la vida líquida és una vida precària i viscuda 
en condicions d’incertesa constant.

 Llegir fragments de No és natural de J.V Marqués 
o de C.W. Mills.
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La imaginació sociològica
 L’acte de pensar sociològicament o 

tenir imaginació sociològica és el fet 
de saber distanciar-se de la o les 
teues circumstàncies personals més 
immediates per a poder observar la 
realitat de la manera més objectiva 
possible.
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La imaginació sociològica
 C. W. Mills.
 L’acte de veure ens pareix natural, però no ho és.
 Quan estem davant d’un fenomen donat tractem de 

connectar-lo amb un context més ampli, i en situar-lo, 
veure si podem explicar-lo o comprendre’l.

 Exercir la imaginació sociològica no és (només) deixar 
volar lliurement la imaginació.

 No es tracta, per tant, de buscar allò excepcional o el 
més extraordinari, sinó allò més habitual,…

 Veure el que ocorre com a instància o producte d’ una 
activitat col·lectiva (ja siga des de TER o des de les 
estructures).
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La imaginació sociològica
 Alliberar-nos dels nostres pensaments 

rutinaris, del món que donem per 
descomptat.

 No donar per descomptat el món, sense 
raons.

 Exercir de detectius socials, imaginar i 
deduir conseqüències a partir de pistes.

 Sherlock Holmes: a partir d’una pista 
anar reconstruint tot un fet ocorregut 
que no veiem directament.
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Què és la sociologia segons 
Richards

 Sam Richards:
 http://www.ted.com/talks/sam_richar

ds_a_radical_experiment_in_empathy
?language=es

http://www.ted.com/talks/sam_richards_a_radical_experiment_in_empathy?language=es
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TEMA   II 

 
CULTURA I SOCIALITZACIÓ 

 

Apartats del tema 

2.1 Cultura i societat: la construcció social de l'individu. 

2.2 Socialització: processos, etapes i agències. Desviació social. 

2.3 Estatus, rols i institucionalització. 

 

MATERIAL 

GARCÍA FERRANDO, M. (ed.) (2010). Pensar nuestra sociedad globalizada. València: Tirant Lo 
Blanch. 

* pàgines 89-100 (# 3.1, a 3.4, els # 3.5 i 3.6 no van) i pàgines 106-133 (#3.7 a 3.13) 

GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. 

* pàgines 1029-1052 i 1064-1069 (“Prisiones y castigo”); 1077 (“Conclusión”). Més l’última 
pàgina del document: “La teoría de las ventanas rotas”. 

 

ESQUEMA DEL TEMA 

• El doble procés de construcció individu-societat; societat-individu. 
• Natura i cultura. 
• Sentit humanístic de “cultura”. 
• Sentit antropològic de “cultura”. 
• L’anàlisi sociològica de la cultura. 
• Les normes socials. 
• El procés de socialització. 
• Les fases del procés de socialització. 
• Els i les agents de socialització. 
• Els grups socials. 
• Rol social. 
• Estatus social. 
• Desviació i delicte. 



• Teories explicatives del delicte. 
• Formes de prevenció de la delinqüència. 

 

OBJECTIUS 

 

• Conèixer el lèxic bàsic del tema: cultura, socialització, agents, fases i mecanismes de 
socialització, institució i grup, control social, rol i estatus, desviació, delicte. 

• Distingir els diferents sentits del terme “cultura”. 
• Distingir en quin sentit parlem de cultura quan parlem de socialització. 
• Entendre la relació entre la cultura i la socialització. 
• Entendre l'abast de la socialització en relació amb el comportament social. 
• Conèixer les fases del procés de socialització. 
• Identificar els principals agents de socialització i els efectes que produeixen. 
• Entendre els grups i les institucions com a agents de socialització. 
• Entendre la idea que els individus ocupem diverses posicions socials sincrònicament i 

diacrònicament, i que es reflecteixen en els rols i els estatus socials. 
• Conèixer què és el rol social i l’estatus social. 
• Conèixer els diferents tipus d'estatus i els diferents tipus de conflictes de rols. 
• Conèixer què és el delicte i la desviació, així com la relació entre tots dos. 
• Conèixer els principals factors associats al delicte i les teories sociològiques que 

expliquen el delicte. 
• Conèixer els mecanismes de prevenció del delicte, entre els quals, les polítiques 

públiques. 

 

SÍNTESI DELS CONTINGUTS DEL TEMA 

En el tema I vam mirar d'entendre com és la nostra societat i, en relació amb això, com som 
cadascun de nosaltres com a reflex seu i membres d'ella. Vam anar així d’una visió 
macrosociològica a una de microsociològica. Del tot a les parts. I ho vam fer des d'una 
perspectiva temporal, comparant societats segons el seu grau de desenvolupament 
organitzatiu i tecnològic, mirant les societats en clau evolutiva i les seues maneres de producció 
i subsistència. Tanmateix, vam deixar de banda una visió espacial i geogràfica, que ens portaria 
a fixar-nos en les condicions de vida i renda actuals, és a dir, en les desigualtats Nord-Sud. Ara, 
en aquest nou tema, anirem d’una visió microsociològica, de les interaccions entre individus i 
individus dins dels grups socials, principalment, a una de macrosociològica: el tot social. 

Encara que aquests materials no tracten explícitament les regles o normes socials, per darrere 
de totes les qüestions que tractarem en aquest segon tema estan les normes socials. Ja hem 
assenyalat que bona part de les regularitats del comportament social són degudes al fet que en 



totes les societats hi ha normes. Això, moltes vegades comporta una normalitat que ens passa 
desapercebuda, perquè l'hem interioritzada i naturalitzada. Per això, el més quotidià i ordinari 
a vegades se'ns fa invisible. El canvi social és moltes vegades un canvi de normes. 

En aquest tema estudiarem les normes socials en relació amb el procés de socialització. 
Socialitzar-se i socialitzar comporta transmetre i adquirir normes. Normalment es té una visió 
molt simplista de les normes, que es pot resumir en dos punts: 1) les normes són dolentes; i 2) 
les normes restringeixen la nostra llibertat. Sobre això últim, de manera general es poden 
afirmar un parell d'idees importants: a) que la normativitat social ens allibera de la “presó” de 
no ser éssers socials, és a dir, de ser infants ferals; i d'altra banda, b) ens evita haver de pensar 
en cada ocasió i a cada moment o situació com hem d’actuar. Si no fora d'aquesta manera, 
possiblement ens tornaríem bojos o la vida seria molt més difícil de ser viscuda. 

Quant al primer punt, és veritat que hi ha normes dolentes o pitjors, i que aquestes varien amb 
el context i l'època. Però, de manera més concreta, i des d'una perspectiva sociològica, cal mirar 
per a què i per a qui són bones, dolentes o pitjors les normes, així com les relacions de poder i 
dominació que hi ha al darrere de la seua creació, imposició i manteniment. Aquestes ja són 
qüestions que connecten la sociologia amb la resta de disciplines i àmbits de les ciències socials 
i les humanitats, com la filosofia. Les normes socials són de diferent tipus i encara que no són 
fàcils de classificar, recorrerem a una classificació senzilla que pot tenir una certa utilitat per a 
adonar-nos que hi ha vegades que les normes són d'un tipus clar, però que també poden anar 
movent-se entre tipus, com per exemple, circular per la dreta o no, deixar eixir abans d'entrar, 
no mentir, no robar, o deixar- els homes- passar davant les dones. 

El tema es compon de tres apartats. El primer és introductori als següents, en els quals es 
desenvolupa tot el contingut del tema II. Amb el primer es tracta de situar la nostra naturalesa 
animal en l'àmbit de la cultura, sense trencar amb la biologia. Som éssers bioculturals. La 
cultura és el que ens diferencia d'altres animals, que es mouen bàsicament seguint els seus 
instints biològics, inscrits en els seus gens. No és, però, una diferència radical. Els animals poden 
aprendre i, a més, alguns animals no humans poden transmetre el que aprenen a les seues 
cries, és a dir, a altres generacions. Això que transmeten és el que anomenem “cultura” (en 
sentit antropològic). No és una característica únicament nostra, però és veritat que els humans 
ho fem en un grau molt més ampli i diferencial del que ho fa la resta dels nostres parents 
primats. 

De tot això, partim que la cultura explica part d’allò social i conductual. Si els animals tenen 
instints, nosaltres també. Això no obstant, nosaltres es conduïm, no per aquests instints, sinó 
per damunt d'ells, i, encara més, generalment contra ells. És a dir, per normes, aprenentatges 
i respostes intel·ligents. Encara així, hi ha corrents teòrics, especialment dins de la biologia i la 
psicologia, que intenten derivar la major part de les normes socials dels nostres instints animals. 
El problema és la diversitat de manifestacions que els humans donen a aquestes bases 
biològiques. 



En els dos apartats següents ens ocuparem del procés de socialització. D'alguna manera, podem 
dir que comprenem i expliquem el que fan, pensen o senten els membres d'una societat pel 
que es denomina el seu “procés de socialització”. Tots i totes els i les que podem llegir això ara 
mateix hem sigut socialitzats/ades. I parlar de socialització implica “parlar de cultura”, com ara 
tornarem a assenyalar. 

Tractar de la socialització dels individus comporta fixar-se en els processos pels quals la 
societat, el col·lectiu, entra, metafòricament parlant, en els individus. És el que anomenem 
“cultura”, com una cosa oposada a la naturalesa. Però “cultura” és un terme polisèmic que té 
significats diferents, encara que estiguen relacionats entre si. Quan ens referim a la socialització 
fem servir el terme “cultura” concretament en un d'aquests sentits: l’“antropològic”. El terme 
cultura, però, s'usa també en un sentit “social” o “humanístic” per a referir-se a una selecció 
especial i ben valorada. Això ho veiem gràcies a l'anàlisi sociològica de la cultura, que no seria 
tant un sentit com una meta-perspectiva sobre els dos sentits anteriors. Per això, cal entendre 
i distingir en quin sentit utilitzem el terme i les implicacions que té. 

El procés d'interiorització de la societat en l'individu és un procés actiu i obert, no determinístic, 
al qual anomenem socialització. I es produeix en i mitjançant les interaccions socials, 
normalment al si de grups (la cara concreta de les institucions), per part d'agents socials. Encara 
que dura tota la vida, se sol resumir i se’n distingeixen dues o tres fases o moments, per l'abast 
i el tipus d'elements que s'interioritzen en la conducta dels subjectes. Així, es parla de 
socialització primària i secundària. Recentment, s'ha començat a parlar també d'una 
socialització terciària, així com d'una resocialització, a causa de la longevitat què gaudeixen 
molts dels subjectes de les societats contemporànies. 

Bàsicament, en el procés de socialització aprenem a ocupar posicions en l'espai social. Aquestes 
posicions, com una moneda, tenen dues cares: els rols i els estatus. Cada individu interioritza o 
aprèn una diversitat de rols, cosa que és positiva, però també comporta certs problemes: els 
conflictes entre rols. En el cas de l'estatus, el canvi sol comportar una sèrie de ritus i símbols. 

Finalment, no podem entendre la socialització sense tractar també la desviació, amb la qual 
està directament relacionada. La desviació és el no seguiment de les normes socials, ja estiguen 
interioritzades o no, o si es desconeixen. La conducta delictiva és una de les formes més 
manifestes de desviació, aquella que cada societat considera més preocupant i greu. La 
biologia, la psicologia i la sociologia han tractat de buscar-ne explicacions. És a dir, teories, com 
indiquem i vam veure en el tema anterior. Aquestes teories explicatives del delicte, el crim o la 
criminalitat s'insereixen dins de les grans perspectives teòriques que vam veure en el tema I En 
aquest tema II veurem què són la desviació i el delicte, i també algunes de les teories que 
pretenen explicar-lo, sobretot les sociològiques; finalment, estudiarem alguns dels problemes 
del mesurament del delicte: a més de les mesures socials que s'institucionalitzen per al seu 
control, sanció i evitació, n’hi ha moltes que estan relacionades amb les institucions polítiques 
i públiques. 



Tema 2 

CULTURA I SOCIALITZACIÓ
2.1 Cultura i societat: la construcció social de l'individu.

2.2 Socialització: processos, etapes i agències. Desviació social.

2.3 Estatus, rols i institucionalització.



Esquema del tema
 El doble procés de construcció individu-societat, societat-individu.
 Natura i cultura.
 Sentit humanístic de “cultura”.
 Sentit antropològic de “cultura”.
 L’anàlisi sociològica de la cultura.
 Les normes socials.
 El procés de socialització.
 Les fases del procés de socialització.
 Els i les agents de socialització.
 Els grups socials.
 Rol social.
 Estatus social.
 Desviació i delicte.
 Teories explicatives del delicte.
 Formes de prevenció de la delinqüència.



Objectius
 Conèixer el lèxic bàsic del tema: cultura, socialització, agents, fases i 

mecanismes de socialització, institució i grup, control social, rol i estatus, 
desviació, delicte.

 Distingir els diferents sentits del terme “cultura”.
 Distingir en quin sentit parlem de cultura quan parlem de socialització.
 Entendre la relació entre la cultura i la socialització.
 Entendre l'abast de la socialització en relació amb el comportament social.
 Conèixer les fases del procés de socialització.
 Identificar els principals agents de socialització i els efectes que produeixen.
 Entendre els grups i les institucions com a locus de socialització.
 Entendre la idea que els individus ocupem diverses posicions socials 

sincrònicament i diacrònicament, i que es reflecteixen en els rols i els estatus 
socials.

 Conèixer què és el rol social i estatus social.
 Conèixer els diferents tipus d'estatus i els diferents tipus de conflictes de rols.
 Conèixer que és el delicte i la desviació i la relació entre tots dos.
 Conèixer els principals factors associats al delicte i les teories sociològiques que 

expliquen el delicte.
 Conèixer els mecanismes de prevenció i sanció del delicte, entre els quals hi ha 

les polítiques públiques.



Cultura i societat
 2.1 La construcció social de l'individu i  

la construcció de la societat pels 
individus.



Natura i cultura

 https://www.youtube.com/watch?v=VQr
8xDk_UaY

 El cas de l’aufrany (en cast. alimoche)
 Semblances i diferències entre la conducta

animal humana i no humana?
 Causes de l'una i de l'altra?

https://www.youtube.com/watch?v=VQr8xDk_UaY


Si no haguérem sigut 
socialitzats

 Casos d’infants ferals
 Víctor, el xiquet d’Aveyron (1800), França.
 Kaspar Hauser (1828) (1812-1833), 

Alemanya.
 Anna (1936), Estats Units.
 Genie, una xiqueta salvatge a Los Ángeles 

trobada el 1970. 
 ……………..? 
 https://lavozdelmuro.net/9-casos-reales-de-ninos-criados-por-

animales-y-la-espectacular-historia-del-nino-salvaje-espanol/

https://lavozdelmuro.net/9-casos-reales-de-ninos-criados-por-animales-y-la-espectacular-historia-del-nino-salvaje-espanol/


Normativitat i socialització 
 No hi ha societat sense normes (ni control 

social): la vida es regeix per regles i 
normes.

 Socialització com a interiorització de 
normes.

 Origen del terme: Georg Simmel.
 Respectem unes normes perquè la 

socialització ens hi ha acostumat.
 La normativitat (dues visions):
 Genera la desviació.
 No necessàriament la genera.



Normes i ordre social
 Les societats humanes funcionen amb una 

sèrie de normes.
 Aquestes normes són interioritzades pels 

individus en el procés de socialització.
 Això genera conformitat i regularitat en moltes 

conductes humanes.
 I és allò que alguns consideren la base de 

l'ordre social.



Normes socials
 Són molt àmplies.
 Canvien segons l’època i la societat.
 Són font de desordre i prejudicis.
 Són font d’innovació.



Normes socials:
una classificació pròpia

 0. Implícites, tàcites, no conscients 
(distàncies…).

 1. Usos socials o costums.
 Normatius (menjar sopa amb cullera… estereotips).
 No normatius (anar a la platja a l’estiu, usar la 

dreta…).

 2. Èticomorals (no mentir).

 3. Positives.
 Dret (…).
 Reglaments i normes administratives.



L'incompliment d’un rol (com el de les normes en 
general) sol donar lloc a SANCIONS

 Suspens
 multa
 mala cara
 gest amenaçador
 Censura
 Retret
 Burla
 Ridiculitzar
 Un “malament!”
 Murmuració

 Destitució
 Expulsió
 Exclusió
 No tracte
 Negar la salutació
 Reclusió
 Tancament
 Exili
 …



Els sentits de cultura
 Etimologia: CŎLŌ, CŎLES, CŎLĔRE
 Usos:
 Humanístic (pedagògic) - valoratiu
 Antropològic (etnològic) - descriptiu
 Sociològic - analític



Sentit humanístic (I)
 “…el millor que ha sigut dit i pensat 

al món…” (M. Arnold)



Cultura en sentit antropològic 
(II)

 “La cultura o civilització, en sentit 
etnogràfic ampli, és aquell complex que 
inclou coneixements, creences, arts, 
lleis, morals, costums i qualsevol altra 
capacitat i hàbits adquirits per l'home 
com a membre d'una societat”. (E.B. 
Tylor, 1871)
 Remarca allò que és simbòlic.
 Inclou el que és artístic.
 Oblida, però, el que és material (objectes, 

tecnologia…).



Actituds davant la diversitat 
cultural

 Etnocentrisme
 Considerar el món i als altres des del prisma de l'ètnia (o 

grup cultural) pròpia.
 Valorar el propi com a millor, superior, bell, humà, racional…
 Interpretar els fenòmens culturals aliens en clau pròpia.

 Relativisme cultural (RC)
 Cada cultura ha de ser entesa en els seus propis termes i 

patrons.

 Interculturalisme
 Obertura i reconeixement de la diversitat amb límits (per 

ex., DH).
 Comprendre no és deixar de jutjar.
 En sentit estricte, el RC nega la possibilitat d’una 

antropologia social i cultural.



La cultura des d’una 
perspectiva sociològica (III)

 La cultura, en sentit antropològic, no es troba 
repartida de forma igual, no és única ni estàtica.

 A més, no tota és legitimada, reconeguda i (ben) 
valorada.
 Manifesta (camp humanístic).
 Latent (+ manifesta : antropològic).

 Necessitem analitzar-la en relació amb 
l’estructura social, i estudiar-la com a:
 Recurs (incorporat, objectivat, institucionalitzat).
 Pràctica.
 Camp.



Els tres sentits

• HUMANÍSTIC

• Selectiva
• Jeràrquica
• Carismàtica
• Normativa
• Objectivament

bona

• ANTROPOLÒGIC

• Universal, però 
localitzada i

• particular,
• descriptiva

• ANÀLISI 
SOCIOLÒGICA

• Recurs:
- capital cultural
• Repartida i 

legitimada de 
manera desigual

• en relació 
(relativa) amb 
l’estructura social



El que és natural (biològic)

“Cultura” 
humanística 

“Cultura” 
antropològic
a
“Cultura” 
sociològica

- relacions 
socials i 
geogràfiques
- relacions de 
poder

Representació gràfica dels diferents nivells i/o sentits de cultura, amb
el medi natural com a entorn i factor limitant, però també generador de la cultura
(per ex., el cervell és un producte de l’evolució biològica; d'alguna manera
és “natural” tenir cultura. I la cultura pot anar contra natura).



De la cultura a la socialització
 2.2 Socialització: processos, etapes i 

agències. Desviació social.



SOCIETAT

•
Individu

Procés de socialització

Model vulgar del procés de 
socialització



Jo

SOCIETAT

Procés de socialització

Model més realista de la 
socialització



La socialització

SOCIETAT

Agents de socialització

Família Escola Iguals Mitjans comunicacióEsglésia Associacions

INDIVIDU

Fases

1a

2a
Resocialitzacions

Teories

* Interaccionista

* Humanista

* Ψ evolutiva

* Conductista
* Freudiana

* Cognitivista

Rols   EstatusConeixements, creences, valors,
normes, habilitats…



Socialització com a

 Aprendre i aprehendre,
 Fer-nos competents,
 «Aprenentatge que capacita els 

individus per realitzar rols socials».
 Aprendre i aprehendre la cultura [o 

millor, alguns dels seus elements] 
de la societat a la qual es pertany 
per naixement.



Socialització

“Procés mitjançant el qual la persona humana 

aprèn i interioritza, en el transcurs de la seua 

vida, [alguns d] els elements socioculturals del 

seu medi ambient, els integra a l'estructura de la 

seua personalitat, sota la influència d'experiències 

i d'agents socials significatius, i s'adapta així a 

l'entorn social al si del qual li ha tocat viure”.

(ROCHER G. (1979) Introducción a la Sociología General. Barcelona: Herder)



Fases de la socialització
 Socialització primària (S1)

 S'interioritzen els elements més importants: la llengua, la 
identitat de gènere, de classe, ètnia, el nom…

 Socialització/ons secundària/àries (S2)
 A vegades és difícil de distingir de la primària (S1).
 Camp, normes i destreses concretes.
 El present es reinterpreta per a adaptar-lo a l'interioritzat en 

el passat: és continuista.
 Socialització professional, socialització política.

 Resocialització (a vegades anomenada “terciària”) (Rs)
 Implica ruptura, però no es parteix de zero: el passat és 

reinterpretat per a adaptar-lo a les formes construïdes en el present.
 Entrar en una colla, la presó, una secta; o, després, eixir-ne.

 Realment, la socialització terciària i la resocialització no són 
sinònims, encara que moltes vegades coincideixen.



Relació entre fases
 Les fases no coincideixen exactament

amb períodes temporals successius 
de la vida dels subjectes.

 També tenen a veure amb els tipus
de continguts o elements apresos o 
interioritzats.

 La resocialització és moltes vegades 
el reaprenentatge posterior 
d’elements propis de la fase primària.





Principals agents de 
socialització

 Família.
 Grups d’iguals (peer groups).
 Centres d’estudis (escoleta, 

col·legi…).
 Mitjans de comunicació.
 Empreses.
 Organitzacions i associacions (partits, 

sindicats, moviments socials…).
 Esglésies i altres grups religiosos.



Societat, grups, rols i estatus: ens 
socialitzem en/dins grups/institucions



Societat, grup, posició social, rol, 
estatus

 La societat no és un grup, però sí una 
agrupació d’agrupacions (o la suma 
d’interaccions).

 Les interaccions socials es donen 
generalment al si d’agrupacions.



Societat, grup, posició social, rol, 
estatus

 En els grups/institucions els individus:
 Ocupen una posició que està associada:

 A l’exercici de funcions, es a dir,
 Els individus es condueixen o comporten de manera pautada 

segons els rols prescrits i l’aspiració a mantenir o augmentar 
el seu estatus.

 A un paper, que es “representa”.
 A un estatus, que es reconeix.

 Són una font d’identitat personal/social, 
mitjançada pel simbòlic.



Institució
 És la cara immaterial del grup.
 Són conductes i normes.
 És un complex coherent de rols que 

compleixen una funció considerada 
important per a la vida del grup. 
 Per ex., la família: preservar l'espècie, tenir 

cura dels seus membres i donar-ne protecció, 
educació i afecte, és a dir, socialitzar-los)

 S. Giner: constel·lació de normes i sistemes 
de rols (Sociologia, p. 55).

 Serveix per ordenar rols i assignar estatus 
socials.



Institució, rol i estatus

 “Les unitats bàsiques d'una institució són els 

rols (entesos com a pautes “normades” i 

recurrents d'acció social, associades a un 

estatus), així com les unitats que integren els 

grups són els individus. Al seu torn, el conjunt 

de totes les institucions formen part del que 

denominem cultura, de la mateixa manera que 

el conjunt de grups integren la societat global.” 

(Morales i Abad, p. 95).



ROL com a expectativa de 
conducta

 “Paper teatral”
 Antecedents del terme: William James, Ch. 

Cooley i G. H. Mead.
 Origen en Ralph Linton (també el d'estatus)

 “El rol consisteix en un conjunt de normes que pesen 
sobre una posició social”.

 Cas notable: Ferdinand Waldo Demara Jr., el 
“gran impostor”.

 Ser/fer de: “bona” mare, esposa, marit, amic/iga, 
treballador/a, estudiant/a, professor/a, polític/a, 
metge/essa… 
 Relació estreta entre el social, el moral i el tècnic.



Cinc trets dels rols
 Són maneres de comportament estandarditzat i 

socialment establert que es transmeten de generació 
en generació.

 Els rols s'emmarquen dins d’una sèrie de normes.
 El rol forma part d'un cercle que suposa un conjunt 

de relacions d'interacció concretes.
 Defineixen camps d'acció legítima dins de les 

competències pròpies del rol.
 Formen part del sistema d'autoritat més ampli i 

impliquen el compliment de deures i obligacions:
 Comportament prescrit.
 Comportament permès.
 Comportament proscrit.





Rol i estatus: dues cares de la 
mateixa moneda

 Posición social 
 Rol Status 
Consiste en... Acciones a las que estamos obligados 

por nuestra posición. Gama de conductas 
esperadas 

Derechos que merecemos por nuestra 
posición. Prestigio-rango 

Carácter Dinámico Estático 
Ejemplo El rol de entrenador de nos obliga a: 

decidir la alineación y la táctica, conocer 
el estado físico de los jugadores, 
responsabilizarnos de las derrotas... 
 
 
Padre de familia 

El estatus de entrenador de fútbol nos 
da derecho al reconocimiento y respeto 
de los jugadores, a un mejor sueldo y a 
ciertos privilegios respecto a los 
jugadores... 
 
Categoría o prestigio que acompaña a 
... 

 


		

		Posición social



		

		Rol

		Status



		Consiste en...

		Acciones a las que estamos obligados por nuestra posición. Gama de conductas esperadas

		Derechos que merecemos por nuestra posición. Prestigio-rango



		Carácter

		Dinámico

		Estático



		Ejemplo

		El rol de entrenador de nos obliga a: decidir la alineación y la táctica, conocer el estado físico de los jugadores, responsabilizarnos de las derrotas...


Padre de familia

		El estatus de entrenador de fútbol nos da derecho al reconocimiento y respeto de los jugadores, a un mejor sueldo y a ciertos privilegios respecto a los jugadores...


Categoría o prestigio que acompaña a ...







Rol i estatus social

E S T A T U S R O L
Rang/drets Papers socials

S’ocupa i es reconeix S’exerceixen

Estructura social Funció social

Valoratiu (valor):
- Prestigi
- Dignitat
- Categoria

Normatiu (haver de):
- Pensar
- Dir
- Fer

Estàtica social Dinàmica social

- Adscrit i adquirit
- principal o dominant=mestre (+/-)

- Rol-set
- conflictes de rols



Conflictes de/entre rols
 Des del punt de vista d’afecció a les 

persones, poden afectar:
 Més d’una persona (interpersonals)
 Una sola persona (intrapersonals)

 Des del punt de vista dels rols, poden 
ser:
 Interròlics (dos o més rols en conflicte)
 Intraròlics (expectatives d’un rol)



Conflictes de/entre rols
 INTERRÒLICS (entre rols)

 entre rols complementaris de dues persones 
(interpersonals)

 entre rols d'una mateixa persona (intrapersonal)

 INTRARRÒLICS (dins d'un rol)
 Expectatives d'una altra persona
 Expectatives de persones diferents
 Expectatives d'un mateix (psicologia)

 Situacions i canvi social: derivats del canvi de rol 
(canvi de sexe, d’infant a adult, canvi de rols 
H/D: violència de gènere).



Conflictes de/entre rols
 Entre rols complementaris
 home/dona; professor-a/alumne-a

 Entre rols d'una mateixa persona
 Interròlic
 Estudiant i treballador
 Policia i pare o germà

 Dins d'un rol
 Intrarròlic
 A) per ex., supervisor, policia (expectatives 

d’altres)
 B) per ex., estudiant, que siga crític i submís
 B) per ex., amistat



Estatus
 Adscrit: el que té un 

individu independentment 
de la seua voluntat 
(herència o transmissió; 
home, infant, ancià, fill 
de…).

 Adquirit: el que depèn 
dels assoliments de 
l'individu per experiència i 
elecció, esforç, 
competències i aptituds 
(jutge, metge…).


- De tota manera, la 
separació no és nítida 
(gènere o classe - política 
o recerca o arts).

 Principal: el que 
predomina sobre la 
resta.
 gènere, raça, professió.

 Símbols d'estatus 
(vestimenta, objectes de 
consum, llocs 
preferents…).

 Pèrdua i canvi d'estatus.
 Ascens-descens.
 Ritus de pas (cerimònies 

d'escenificació).



Desviació



Desviació i delicte
 DESVIACIÓ: apartament de la norma, 

valor, expectativa o creença social.
 Bé per un costat, bé per l'altre:
 Per ex., bon alumne: clavacolzes/fracàs 

escolar)

 DELICTE: apartament o transgressió de la 
normal legal



Delictes i delinqüents. El crim
 Delicte i falta.
 Realitat diversa.

 Qüestions bàsiques.
 Quina quantitat de criminalitat hi ha en una 

societat.
 Què és el crim.
 Quina o quines són les causes de la 

conducta criminal.
 Què es fa i què es pot fer contra això.



La desviació és molt més que fer

 Conductes
 Fer
 Dur
 Dir

 Pensar-opinar
 Aspecte o tret físic (ser/tenir)
 Trets intel·lectuals



Alguns camps i les seues
«desviacions»

 Salut: malalt, boig, leprós…
 Religió: heretge, pagà, sectari…
 Sexualitat: pervertit, puta, delinqüent, 

malalt...
 Política: corrupte...
 Justícia: delinqüent, lladre...
 Educació: …………………………..?
 Moda: estrafolari... 
 En el tracte social: impertinent, rar…
 Etc.



Algunes idees bàsiques sobre 
conformitat i desviació social (I)
 La socialització no suposa una 

acomodació total a les normes i 
imperatius socials.

 No hi ha ningú que complisca totes les 
normes socials; tots/totes ens en 
desviem en ocasions.

 Fins i tot els anomenats “desviats” 
(master estatus) solen complir les 
normes.



Algunes idees bàsiques sobre 
conformitat i desviació social (II)
 La desviació no és una qüestió personal.
 No es distribueixen homogèniament, ni 

les víctimes, ni els transgressors.
 S’ha de mirar l’estructura social (per ex., la 

major part d’homicidis tenen lloc 
generalment en el context de les relacions 
familiars i interpersonals; la “família mata”).

 Les normes i lleis no són absolutament 
neutrals; es poden aprovar, es poden 
legitimar i es poden esquivar.



Mètodes d’estudi de la desviació

 Tècniques quantitatives:
 Estadístiques oficials (denúncies davant la 

policia).
 Enquestes sobre victimització (a víctimes).
 Enquestes d’autoinculpació.

 Tècniques qualitatives:
 Entrevistes.
 Observació participant i no participant.
 Històries de vida (entrevista en profunditat).



Mètodes d’estudi de la desviació

TÈCNIQUES
QUANTITATIVES

Estadístiques oficials Fonts secundàries (INE, MIR…).

Enquestes a víctimes Fonts primàries*.

Enquestes d’autoinculpació Fonts primàries*.

TÈCNIQUES
QUALITATIVES

Entrevistes E. Almeda, Mujeres encarceladas.

Històries de vida D. Sutherland, The Professional
Thief by a professional thief.
O. Romaní, El botes.

Observació participant W. F. Whyte, Street Corner Society.
D. Torrente, “Investigando a la
policía”.



Exemple d’història de vida: el lladre 
professional

 “El lladre professional no considera la societat com el seu enemic i les 
seues malifetes no es basen en l'odi. L'objectiu número u per a ell és 
aconseguir diners, i no té cap més opció que procurar-se’ls en detriment 
de la societat. Les úniques persones que poden al seu torn fer diners amb 
els guanys d'aquest grup antisocial que són els lladres, són els policies, 
advocats, els intermediaris i els polítics. Més que detestar la societat, el 
lladre professional es congratula amb la riquesa pública. Li agradaria veure 
com la societat es fa cada vegada més pròspera, perquè d'aquesta manera 
els seus colps serien cada vegada més lucratius. El lladre no és gens 
rancuniós amb els que es protegeixen del robatori; ben al contrari, sap 
apreciar bé les mostres d'intel·ligència allí on es produeixen: si una botiga, 
un banc o un particular són prou astuts com per a evitar de ser robats, el 
lladre tendirà més a l'admiració (probablement inconscient) que no a 
l'antipatia i a l'odi.” (Sutherland, 1988: 176/Chic Conwell). [L’èmfasi és 
meu]



Característiques de les teories 
sociològiques

 No existeix la desviació en si. Allò que es 
considera desviat varia d'una societat a una 
altra.

 Ser catalogat com a desviat no depèn 
només del que nosaltres fem; depèn de com 
les altres persones entenen i defineixen les 
nostres conductes.

 La capacitat d'elaborar i imposar regles i 
etiquetes no està igualment distribuïda 
entre la població.



Delictes i delinqüents. El crim
 Distribució d’actes delictius i estructura 

social
 Gènere
 Classe social
 Edat
 Ètnia-raça
 Nacionalitat
 Localització geogràfica

 Estadístiques oficials i estructura social



Delictes i delinqüents. El crim
 Tipus de delinqüència o criminalitat
 Comuna
 Organitzada
 De les organitzacions
 Ocupacional
 De coll blanc
 Sense víctimes
 Política
 Terrorista



Causes del crim
 Tots som delinqüents en potència
 Causes físiques i biològiques
 Causes psicològiques
 Causes socials i culturals



Causes del crim
 Socialització i context
 Necessitat
 Desig
 Accident
 Oportunitat

 La violència de gènere no s'entén com a 
resultat d'una simple necessitat o desig…



Delictes i delinqüents. Teories
 Biològiques (Lombroso 1835-1909)

 Trets anatòmics (W. Sheldon, 1949).
 Instint, gens (anys 70, amb el desenvolupament de la genètica i 

la sociobiologia).
 Psicològiques

 Problemes en la formació de la personalitat: perfil psicològic 
“delictiu” o trets individuals inherentment delictius (per ex., 
psicopatia).

 Sociològiques
 No existeix la desviació en si. Allò que es considera desviat 

varia d'una societat a una altra.
 Ser catalogat com a desviat no depèn només del que nosaltres 

fem; depèn de com les altres persones entenen i defineixen les 
nostres conductes.

 La capacitat d'elaborar i imposar regles i etiquetes no està 
igualment distribuïda entre la població.



Delictes i delinqüents. Teories
 PARADIGMA FUNCIONALISTA. TEORIES

 Falta clara de regulació moral (anomia, Durkheim). [1]
 Explicació subcultural (Cohen) i Tensió estructural entre aspiracions i realitat social 

(Cloward i Ohlin). [2]
 Pressió de la societat per l'èxit-conflicte normes-valors (Merton). [3]

 TEORIES O PARADIGMA INTERACCIONISTA
 Definició de la situació (teoria de l'etiquetatge, E. Chicago, Becker, Lemert, Goffman). 

[4]
 Socialització deficient (associació diferencial, Sutherland). [5]
 Teoria de la neutralització.

 TEORIES O PARADIGMA DEL CONFLICTE (“marxista”)
 Resposta a les desigualtats (nova criminologia, Cultural Studies). [6]
 Increment de la delinqüència (realisme de la nova esquerra). [7]

 PARADIGMA UTILITARISTA O DEL CONTROL
 Control de l’entorn i incentius (teoria del control, Hirschi). [8]
 Realisme de la nova dreta (augment del delicte-necessitat de més control). [9]
 Oportunitats de delinquir (teoria de les finestres trencades i polítiques de “tolerància 

zero”). [8 i 9]
 Teoria de l’elecció racional.

 PARADIGMA FEMINISTA
 Descriure i explicar les relacions de les dones amb el delicte. [10]



Teories Síntesi (veure material del tema)
1 Teoria de l’anomia (Durkheim) Valors en conflicte. Falta clara de regulació moral i de valors compartits (cohesió 

social).
2 Teoria de la tensió estructural (Merton) Pressió de la societat per la consecució de l’èxit i conflicte amb els mitjans lícits.

3 Explicació subcultural (Cohen) El grup de referència no proporciona conductes adaptatives; es busquen altres 
respostes culturals.

4 Teoria de l’etiquetatge (E. Chicago, Becker, 
Lemert, Goffman)

Procés d’etiquetatge entre desviats i no desviats; i no el comportament desviat per si 
mateix. (*) Delinqüents que no són etiquetats ni tan sols fins a la condemna?

5 Teoria de la associació diferencial (D. 
Sutherland).

Context i socialització deficient. Procés d'aprenentatge en interacció amb delinqüents 
o persones que cometen delictes
https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland

6 Nova criminologia (Taylor, Walton i Young) Resposta a les desigualtats socials del sistema capitalista.

7 Realisme de la nova esquerra
(Lea, Mattews, Kinsey)

Correcció realista de la visió de la nova criminologia.

8 Teoria del control (Hirschi, Tyler) Desequilibri entre impulsos i diversos tipus de controls i incentius de l’entorn.

9 Realisme de la nova dreta (Wilson) i teoria de 
l’elecció racional

El delinqüent és un ésser lliure i racional que no requereix assistència social. Pèrdua
de valors tradicionals (autoritat), responsabilitat per la intervenció de l’estat 
(benestar), fractura de la família. Decisió a partir del balanç entre costos i beneficis.

8 i 9 Teoria de les finestres trencades i les 
polítiques de tolerància zero (Wilson, Kelling y 
Gunn). Criminologia ambiental

El desordre i l’oportunitat són incentius per a delinquir. Reduir les oportunitats de 
delinquir i dissuadir el delinqüent.
Criminologia ambiental: el lloc i l’hora (tipus de delictes (SIG) oportunitat + 
racionalitat egoista. Prevenció situacional.

10 Perspectives feministes (Daly, Maher y Miller) Descriure i explicar les relacions de les dones amb el delicte; criticar la resta de 
teories. Els seus principals àmbits d’estudi en criminologia han sigut la delinqüència 
femenina, la victimació de les dones i l’anàlisi del funcionament del sistema de 
justícia en relació amb el gènere.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland


Teories: teoria de la tensió
estructural

Nom Segueix mitjans 
institucionalitzats?

Accepta metes 
culturals?

Exemples

Conformisme Sí Sí

Innovació No Sí

Ritualisme Sí No

Rebuig No No

Rebel·lió No/Sí No/Sí

Quadre resum de la teoria de la “tensió estructural” de R. K. Merton



Delictes i delinqüents. El crim:
conclussions

 Fugir de postures essencialistes sobre les 
causes del delicte.
 No esperem trobar una teoria unificada que 

explique tots els tipus de delictes.
 Tenir present la importància del context i 

l'estructura social.
 Solem adoptar teories que coincideixen amb 

les nostres formes de pensar.
 Les polítiques que s’apliquen contra el delicte 

estan en relació amb les teories explicatives 
que creiem més vàlides.



Estratègies
de prevenció del delicte

 a priori / a posteriori
 causes / efectes
 repressives / educatives
 puntuals / holístiques
 formals / informals
 sobre
 Els individus
 Les famílies
 La comunitat
 L’estructura social



Estratègies
de prevenció del delicte

 Tendències en el modern sistema 
de control:
 Manteniment i ampliació dels cossos 

policials i del sistema penitenciari.
 Augment de les formes informals de 

control.
 Noves tecnologies i dispositius de 

vigilància i privatització del control i la 
vigilància.



Estratègies
de prevenció del delicte

 Crítiques al sistema punitiu:
 El sistema penal és simbòlic i no pot 

confrontar el delicte i erradicar-lo. 
Perquè el sistema punitiu: 
 A) Intervé sobre els efectes, no sobre 

les causes.
 B) Intervé sobre les persones, no sobre 

les situacions.
 C) Intervé de manera reactiva i no 

preventiva.



Estratègies
de prevenció del delicte

 Qüestionament de les presons:
 “Les penes privatives de llibertat i les 

mesures de seguretat han d’estar orientades 
a la reeducació i la reinserció social…” 
(Constitució, article 25.2).

 Funcions:
 Protegir la societat.
 Castigar el dany fet a la societat i a les víctimes 

(justícia retributiva vs. restitutiva o reparadora).
 Dissuadir i desincentivar el crim futur.
 Rehabilitar, reformar i reinserir (resocialitzar).
 Reduir la possibilitat de venjances personals.



Prevenció del delicte

 G. Kaplan (1964)
 Primària (mesures generals, polítiques 

publiques no dirigides expressament 
contra el delicte o la delinqüència: 
habitatge, treball, educació, salut, 
habitatge…).

 Secundària (dirigit als grups i subgrups 
amb major risc de patir o protagonitzar 
el problema criminal).

 Terciària (dissuasió, rehabilitació o 
reinserció).



Exemple de prevenció primària
 “Per a gestionar adequadament els factors de risc que causen 

el delicte, els governs han d'anar més enllà d'aplicar la llei i 
mantenir un sistema de justícia penal eficaç, perquè això té 
una millor relació cost-eficàcia i produeix majors beneficis 
socials que les maneres estàndard de respondre al delicte.

 Per exemple, el Programa Perry (EUA) d'estimulació 
primerenca i millora nutricional d’infants desafavorits va 
aconseguir uns estalvis de 13 dòlars per cada dòlar invertit, en 
la seua majoria deguts a la reducció dels delictes comesos pels 
seus beneficiaris”. 

 Wikipedia, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_del_delito



Línies i esforços dels governs 
per reduir el crim

 On s’ha de posar l'èmfasi en les 
polítiques i programes socials?
 ¿+ càstig o + prevenció ?
 ¿+ llei i ordre + justícia social?



Activitats 1
 1. Analitza el significat de la frase següent, des del 

sentit humanístic i antropològic, respectivament, 
sobre el concepte “cultura”:
 “La cultura és valuosa”

 2. A quins grups pertanys?
 3. Quina posició hi ocupes.
 4. Quins  comportaments i pràctiques socials 

explicaries a partir del procés de socialització?
 5. Quins dels teus comportaments i pràctiques 

explicaries a partir del procés de socialització?
 6. Fer esport o tenir cura d’una germana petita són 

rols socials?
 7. Justifica la correcció d'aquesta frase i raona la 

resposta: “El rol social pot ser atribuït o adquirit”



Activitats 2
 1. Defineix desviació i delicte i posa'ls en relació amb 

el control social.
 2. Exposa la teoria de la tensió estructural de R.K. 

Merton.
 3. Què respondries davant aquesta afirmació des d’un 

punt de vista sociològic:
- La gent de posicions socials més baixes comet més 
delictes.

 4. Exposa el tema: “Les dones i el delicte”.
 5. Quina d’questes no és una mesura de justícia 

restitutiva o reparadora?
 a) serveis a la comunitat c) devolució de (la) cosa
 b) empresonament d) treballs en benefici de 

la víctima



FIN



Activitats
 Justifica la correcció d’aquesta frase i 

raona la resposta: El rol social pot ser 
atribuït o adquirit.

 Analitza sociològicament la frase: “Vostè 
no sap qui soc jo”.

 Analitza sociològicament la frase: 
“Posa’t en el meu lloc”.

 A quin sentit de cultura es refereix 
l’expressió: ”cultura escolar”. Quan diem 
aquesta expressió, quines coses pot 
voler dir.



Annex
 Davant l’increment de la desocupació-

increment de la delinqüència comuna
 (i l’associació va de A a B d’inici; encara que no 

es descarta que podria anar de B a A; els 
mecanismes són més complexos).

 Un enfocament conflictivista remarcaria la 
desigualtat de les lleis, un acte de rebelia, 
resposta a les desigualtats del sistema.

 Etiquetatge: No és simplement x ha sigut 
etiquetat, sinó que la conducta és efecte de 
l’etiqueta, no l’etiqueta efecte de la 
conducta.



Elements del delicte
 Un individu o grup té el desig o la 

motivació de participar en un 
comportament prohibit; (emocionals)

 Almenys un dels participants té les 
habilitats i les eines necessàries per a 
cometre el delicte; (prodedimentals i 
cognitius) i

 Es presenta una oportunitat d’actuar 
(posar entrebancs, dificultar…) (no va a 
la causa).

 CÀSTIG PENAL--



Prevenció primària
 Educació i socialització, habitatge, feina, 

benestar social i qualitat de vida són àmbits 
essencials per a una prevenció primària, 
que opera sempre a llarg i mitjà termini i es 
dirigeix a tots els ciutadans.

 Les exigències de prevenció primària solen 
atendre’s mitjançant estratègies de política 
cultural, econòmica i social, l’objectiu últim 
de les quals és dotar els ciutadans -com 
afirma Lüderssen- de capacitat social per a 
superar de manera productiva eventuals 
conflictes.



Prevenció secund`sria
 Actua més tard en termes etiològics: no 

quan -ni on- es produeix o es genera el 
conflicte, sinó quan i on es manifesta, 
quan i on s’exterioritza.

 Opera a curt i mitjà termini, i s’orienta 
selectivament a sectors particulars de la 
societat: aquells grups i subgrups que 
exhibeixen un risc més gran de patir 
o protagonitzar el problema 
criminal.



Prevenció terciària
 Té un destinatari: la població reclusa, 

penada; i un objectiu precís: evitar la 
reincidència.

 És, de les tres modalitats de prevenció, la 
de caràcter punitiu més acusat. I els 
programes "rehabilitadors“, 
“resocialitzadors“, en què es concreta són 
lluny, etiològicament, cronològicament i 
espacialment, de les arrels últims del 
problema criminal. Es duen a terme en 
l’àmbit penitenciari mateix.



Els dos camins de “lleil”

Jail Yale



 Zygmunt Bauman afirma: “Els 
suecs han perdut les habilitats de 
la socialització. Al final de la 
independència no hi ha la 
felicitat, hi ha el buit de la vida, la 
insignificança de la vida i un 
avorriment absolutament 
inimaginable". 



 “Wyoming es va llicenciar en Medicina, 
però, tot i que avui podria exercir, ja no 
accepta que li diguen doctor, perquè “un 
és el que fa”. Sí que hi va haver, però, 
un temps en què va ser metge de poble. 
Per a ell, n’hi va haver prou a pujar una 
vegada a l’escenari de les festes per 
adonar-se que la gent del lloc no veia bé 
que qui els curava de la grip cantara
rock and roll”



 Al carrer, la realitat, les dades d’abandó 
escolar i de pobresa continuen sent 
exactament les mateixes que quan tot va 
començar. El jutge Quatrano s’hi mostra 
pessimista. “És una emergència enorme i 
completament infravalorada. Si posem 
l’accent en el tema de la seguretat 
ciutadana, s’oblida que no estem educand 
una joventut de la perifèria que s’està 
convertint en una cosa ingovernable, 
indigerible. I en són molts. Podem mirar 
cap a una altra banda, però més tard o 
d’hora serà un problema per a tots”. 



Vot, descontentament, crisi de 
posició (rol i estatus)

 Els homes ja no tenim tan clar què se suposa que 
hem de fer al món: el paper del proveïdor ha quedat 
en entredit per la precarització sistemàtica del 
mercat laboral i per la incorporació de la dona al 
món del treball. La figura del “pare protector” 
trontolla quan apareixen els nous models de 
paternitat i el vell model del pare fort i dominant 
es mostra com més aviat violent. També la figura 
de l’“home exitós sexualment” es posa en el punt de 
mira en evidenciar-se els elements patriarcals i 
potencialment agressius del mascle. Així, els models 
antics queden vetustos i, quan el que és vell (sembla 
que) mor i el que és nou no acaba d’aparèixer, afloren 
els monstres.



“El crim pertany exclusivament 
a la classe baixa. No la censure
de cap manera. M’imagine que el 
crim és per a ella el que l’art és 
per a nosaltres: senzillament, 
un mètode per procurar-se 
sensacions extraordinàries”

(Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. p. 210)





 
TEMA     III 

 
GRUPS I EIXOS D’ESTRUCTURACIÓ SOCIAL 

 
 
 
Apartats del tema 
 
3.1.Estratificació, sistema i estructura social. 
3.2. Desigualtats de classe. 
3.3. Desigualtats de gènere. 
3.4. Desigualtats ètniques i per processos de racialització. Multiculturalisme i interculturalitat. 
3.5. Altres desigualtats: d’edat, territorials, educatives, de salut, etc. 
 

MATERIAL 

 

3.1.Estratificació, sistema i estructura social. 

AGUILAR, S. (2001). Ordre i desordre. Manual d’estructura i canvi de les societats. Barcelona: 
Hacer. 

- p. 74-77 

- p. 328-335 

 

3.2 Desigualtats de classe 

- GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. 

 - p. 546-557 

- MACIONIS, J.J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

 - p. 224-226 

- GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. 

 - p. 557-566 (apartat “Divisiones de clase en el mundo desarrollado” NO) 

 - p. 586-589 

 - p. 594-597 (síntesi i exercicis). 

- REQUENA, M., SALAZAR, L. i RADL, J. (2013). Estratificación social. Madrid: McGraw Hill-
UNED. 
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 - p. 82-85 

 - p. 91 (només “Clase social y genero”) 

 

3.3. Desigualtats de gènere 

MACIONIS, J.J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

- p. 333-344 (“Nancy Chodorow y la reproducción de la maternidad”. NO, s’ha de 
substituir per les pàgines de Giddens i Sutton, Sociología, que són les tres últimes 
pàgines d’aquest apartat 3, de Giddens i Sutton, p. 701-704, en concret l’apartat “La 
identidad de género” i “Biología, sexualidad e identidades sexuales”). 

- p. 345-354 (des d’“El género a lo largo del ciclo vital” fins a “Teorías de la 
sexualidad”. AÇÒ JA NO) 

 - p. 357-358-359. 

  - p. 362-367 (apartat “Mirando hacia el futuro: El género en el siglo XXI”). 

- GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. 

- p. 701-704 (les assenyalades: “La identidad de género” i “Biología, sexualidad e 
identidades sexuales”). 

 

3.4. Desigualtats ètniques i per processos de racialització. Multiculturalisme i 
interculturalitat. 

 

GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2017). Sociología. Madrid: Alianza. (8a ed.) 

 - p. 747-763. 

 -p. 769-772 (apartat “Empleo, vivienda…” NO). 

 - p. 776-780 (fins a “La emigración en la era global” JA NO). 

 - p. 792-796 (conclusió i repàs). 

 

3.5. Altres desigualtats: d’edat, territorials, educatives, de salut, etc. 

*Edat 

- SCHAEFER, R. (2012). Sociología. Madrid: McGraw Hill 

 - p. 295-296 
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- GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. 

 - p. 403-425 

- MACIONIS, J.J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

 - p. 390 (apartat “Los mayores y la política social en Europa”). 

 

* Salut 

MACIONIS, J. J. i PLUMMER, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson. 

 -p. 615-624 (apartat titulat “Los sistemas sanitarios y la profesión médica”, ja no 
entraria. 

 - p. 396-400. 

GIDDENS, A. i SUTTON, P. W. (2013). Sociología. Madrid: Alianza. (7a ed.) 

 - p. 531-541 

SCHAEFER, R. (2012). Sociología. Madrid: McGraw Hill. 

 - p. 436-438; des de l’apartat “Enfermedad Mental en EEUU”. 

 

* Educatives 

ELBOJ SASO, C. (2006). “Educación”. En LUCAS MARÍN, A. (coord.). Estructura social. La 
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ESQUEMA DEL TEMA 

 
• Estratificació, estructura i sistema: regles i recursos. 
• Interseccionalitat. 
• Sistemes d’estratificació. 
• Estratificació per classes socials. 
• Teories clàssiques de les teories socials: Marx i Weber. 
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• Teoria funcionalista de les classes socials. 
• Teories neomarxistes i neoweberianes: Wright i Goldthorpe. 
• Mobilitat social. 
• El sistema gènere-sexe. Sexe i sexualitat. 
• Desigualtat i estratificació per gènere: sexisme i patriarcat. 
• Teories sobre les desigualtats de gènere. 
• Moviments socials al voltant de les desigualtats per gènere-sexe i heteronormativitat. 
• Raça, ètnia, racialització, minoria. 
• Teories, desigualtats i estratificació per origen: racisme, xenofòbia, etnocentrisme. 
• Models de convivència entre persones diferents pel seu origen. 
• Altres desigualtats i discriminacions: per generació o edat (edatisme), territorials, 

educatives, de salut (capacitisme; “estigmatisme”): causes, efectes i teories. 
 

OBJECTIUS 

 
• Definir els conceptes d’estratificació, estructura social i sistema social, i entendre les 

seues relacions i utilitat per a tractar els fenòmens i problemàtiques socials. 
• Comprendre la idea de classe social i les diferents aproximacions teòriques i 

empíriques, així com les seues manifestacions i possibles causes. 
• Comprendre el sistema sexe-gènere com un element de l’estratificació social, les 

seues manifestacions i causes. 
• Ser capaç de veure des d’una perspectiva estructural les classificacions racials i 

ètniques (associades a prejudicis i estereotips) que existeixen en les diferents 
societats, i comprendre els efectes d’aquestes classificacions. 

• Captar la dimensió social de l’edat i les seues relacions amb la biològica i la 
cronològica. 

• Identificar les relacions entre estructura social i salut/malaltia. 
• Entendre la relació entre educació-coneixement, els avantatges i oportunitats dels 

individus, i el paper del sistema educatiu en relació amb tots dos aspectes. 
• Captar l’abast de les desigualtats territorials, especialment les lligades al 

despoblament. 
• Captar la interconnexió o interseccionalitat dels anteriors trets o atributs socials. 
• Ser conscient del paper de les polítiques públiques en la resolució de les 

problemàtiques, desigualtats i discriminacions que es donen en relació amb els 
anteriors atributs socials. 

 
 

SÍNTESI DELS CONTINGUTS DEL TEMA 
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Apartat 3.1. 
 
Entendre i explicar el que fan els individus quotidianament i al llarg del dia, que és el que 
pretenen les ciències socials, és difícil sense recórrer a entitats col·lectives majors que els 
individus amb les seues voluntats particulars. Per a això necessitem relacionar els individus 
amb grups, organitzacions, institucions o, en un sentit més abstracte, amb estructures i 
sistemes. La societat (entesa com un gran agregat d’individus que viuen amb una organització 
donada, que són interdependents, que tenen continuïtat i estabilitat) pot ser tractada com 
un tot interrelacionat, és a dir, com un sistema. Aquest sistema tindrà una estructura, i al seu 
torn diverses parts més petites que el componen i que es poden considerar subsistemes 
d’aquell. Podem dir que aquests subsistemes organitzen la vida i les pràctiques dels seus 
membres. Ni el sistema ni l’estructura són visibles als ulls, com sí que ho és l’estructura d’un 
edifici o la trama urbana, però sí que són aprehensibles i experimentables tant pels subjectes 
quotidians en la seua vida social com pels investigadors a través de l’estudi. Sentim el fet 
social i el veiem amb els ulls de l’anàlisi detinguda i profunda. Tot i així, ontològicament costa 
assignar-li, de manera no controvertida, realitat al sistema i a l’estructura. Sembla que la 
realitat ontològica natural o essencial només corresponga als individus, però això és molt 
qüestionable. També l’individu i la seua subjectivitat són produïts. Són construccions socials 
contingents d’una època i d’una societat donada; i, en el cas de la nostra, sobretot d’un 
sistema econòmic: el capitalista. Potser podríem dir que, tant el sistema com l’estructura, 
són abstraccions útils, com segurament també ho són els individus, que no deixen de ser 
interdependents entre ells. 
 
En tota societat hi ha una sèrie de necessitats col·lectives que cal cobrir per a tenir continuïtat 
i permanència en el temps. Dins d’aquestes necessitats, la sociologia s’ha fixat especialment 
en quatre: la reproducció biològica (viure), la producció (sobreviure), l’organització de la 
convivència (conviure) i la transmissió o reproducció cultural o simbòlica (integració). 
Aquestes quatre instàncies es poden tractar, individualment, com a estructures o com a 
subsistemes socials bàsics. Considerats també en abstracte, com a espais o camps, els 
individus hi ocupen una sèrie de posicions bàsiques, i afecten o es veuen afectats per 
individus que ocupen posicions similars o posicions diferents. És a dir, els individus són 
elements d’un espai que té un ordre i en el qual els individus entren en relacions els uns amb 
els altres. Al fet d’estudiar la societat des d’aquesta idea podríem dir-li “perspectiva 
estructural”. Aquesta està present en els clàssics i les clàssiques de la sociologia, com per 
exemple, K. Marx, M. Weber, E. Durkheim o Jane Addams. 
 
Les estructures socials produeixen i reprodueixen desigualtats que manegem com a 
paràmetres o variables, i que estan relacionades amb diferències entre individus. Per 
exemple, l’edat, la classe, la raça, l’ètnia, el sexe, el gènere, l’orientació sexual, la salut-
discapacitat, l’aspecte-constitució física, l’estatus socioeconòmic, el lloc de residència, el 
nivell educatiu, entre altres. Els individus seran contemplats des d’aquesta perspectiva i 
tindran una sèrie de recursos iguals o desiguals, i seguiran una sèrie de regles (ni naturals ni 
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neutrals) que poden reflectir (perquè són un producte seu) en major o menor mesura les 
estructures socials. Aquesta implica l’existència de diferents nivells socials i jerarquies, 
hegemonies i supremacies, poder i dominació; dominats o subalterns en summa desigualtat 
d’oportunitats i de possibilitats; a banda també de les corresponents ideologies de legitimació 
de visions del mon, així com de deslegitimació i dels seus moviments socials de deslegitimació. 
 
Tenint en compte les quatre divisions que hem assenyalat, els individus tindran més o menys 
recursos (“capitals”, en terminologia de P. Bourdieu) en cadascuna d’elles, a saber: 
econòmics, polítics, socials i simbòlics o culturals. Aquests recursos o capitals estan 
interconnectats i poden ser convertibles entre si. A una perspectiva que no separe entre 
recursos i veja la interacció entre aquests paràmetres, la denominarem “interseccional”, que 
és més realista que una perspectiva que ignore que no es donen o no es viuen i no 
experimenten per separat. 
 
Apartat 3.2. 
 
Com acabem d’assenyalar, no tots els individus d’una societat són iguals de fet (encara que 
millor seria dir sobre la interpretació social que una societat es fa de les diferències físiques, 
i segurament, i a causa d’això, tampoc de dret). La divisió de la societat en diferents categories 
que es reflecteixen en grups econòmics, de poder i d’estatus la trobem en la majoria de les 
societats humanes. En les societats tradicionals els principals sistemes d’estratificació (formes 
de classificació dels éssers humans de manera jeràrquica que estableixen nivells, escletxes, 
discriminacions i exclusions/inclusions, dominació, i subordinació, que marquen qui és més 
important i qui menys) que han existit han girat al voltant del gènere-sexe (patriarcat), l’edat, 
i en menor mesura la raça i l’ètnia, que cobren més rellevància com menys homogènies són 
les societats. Aquests sistemes d’estratificació, més o menys transversals, han conviscut amb 
altres que han existit de manera temporal, amb una durada a vegades de diversos segles, com 
han sigut el sistema esclavista, el de castes, l’estamental o el més recent de classes socials. El 
de classes socials és el sistema d’estratificació del sistema econòmic capitalista. 
 
Encara que la divisió de la societat en classes socials és un fet que costa posar en dubte (i 
qualsevol negació sembla un intent de distorsionar la consciència i falsejar la realitat), els seus 
perfils concrets són més difícils d’establir; més encara quan la societat és una realitat que 
canvia constantment. Per aquest motiu, els filòsofs socials i els sociòlegs s’han ocupat de la 
tasca de determinar exactament què és una classe social i, per tant, quantes n’hi ha, i han 
anat més enllà de les intuïcions del mer sentit comú amb què els humans veiem la realitat 
social i natural (igual que la terra és plana per al sentit comú, el sentit comú pot no veure les 
diferències de classe o veure-les on no les hi ha o allà on no són significatives). 
 
Els primers teòrics, especialment Karl Marx i Max Weber, van tractar amb major o menor 
profunditat la divisió i les desigualtats de classe, però no en van proporcionar ni una definició 
ni una teoria concretes. Això, unit al fet anterior del canvi social produït des d’aleshores, ha 
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portat a intentar especificar una teoria de les classes socials, amb la finalitat de realitzar, tant 
teoria com investigació empírica, i poder classificar els subjectes estudiats. Aquest intent s’ha 
realitzat a partir de les bases proporcionades per Marx i Weber, normalment sintetitzant 
aportacions teòriques de tots dos que han donat lloc a les teories contemporànies de les 
classes socials i que es classifiquen generalment en neomarxistes i neoweberianes. Aquestes 
es caracteritzen per la seua naturalesa relacional i són, per exemple, les de E.O. Wright i J. H. 
Goldthorpe. Mentre Wright manté la diferència entre propietaris i no propietaris, afegeix la 
dimensió del control, juntament amb els béns organitzacionals i de qualificació que, partint 
d’un esquema dual, arriba a distingir dotze posicions de classe. Per la seua part, Goldthorpe 
pren dos factors que considera rellevants: la situació en el mercat i la situació laboral, a partir 
de les quals resulten tres classes socials: de servei, intermèdia i obrera. Per altra banda, 
trobem la perspectiva estructural-funcionalista que, sota l’aparença d’oferir una explicació, 
més aviat sembla oferir una justificació del sistema d’estratificació capitalista. Aquest tercer 
corrent ha donat lloc a esquemes de classificació gradacionals, basats en l’estatus. Encara 
que són realment contemporanis, ja que són un poc anteriors als enfocaments neoweberians 
i neomarxistses, els veurem justament després dels clàssics: Marx i Weber. 
 
Dels intents dels teòrics d’establir què és una classe social i com mesurar-les 
(operacionalització), s’han derivat diversos esquemes empírics que veurem a classe. Al costat 
d’això, acabarem l’apartat amb la qüestió de la mobilitat social (vertical; siga ascendent o 
descendent) que, de manera col·lectiva, està relacionada amb la tesi del aburgesament de la 
classe treballadora i que ens connecta amb l’acció col·lectiva i els moviments socials de classe: 
el sindicalisme i el moviment obrer. 
 
Apartat 3.3. 
 
La paraula sexe en l’ús quotidià es refereix, tant a una categoria per a classificar 
biològicament les persones a partir d’una sèrie de trets (pits, úter femení, genitals masculins 
o femenins, cromosòmics, hormonals i algun altre tret més com l’embaràs, la lactància, etc.), 
com a una mena de pràctica corporal, la sexualitat. En el primer sentit, tradicionalment les 
diferències de gènere es reduïen a dos: mascle i femella; això és, home-dona en el cas de 
l’espècie humana. A més, aquestes diferències no es veien com una qüestió que tinguera 
relació amb l’estratificació social, sinó que eren una cosa natural i universal que sempre ha 
existit i, en part per això, es feia invisible. Les diferències de gènere es “naturalitzaven” i es 
traslladaven des del fet biològic al social, la qual cosa era una forma de legitimar la desigualtat 
que, en termes de Pierre Bourdieu, comportaria una “violència simbòlica” en la mesura en 
què el dominat és obligat a creure en la seua pròpia situació d’inferioritat i de dominació. “Les 
coses sempre han estat així”. Això explicaria la consideració tardana de la qüestió del gènere 
en les ciències socials (més enllà de la clàssica identificació “gènere” amb “dona” com a 
variable nominal estadística), que ha dificultat fins i tot la presència de les dones en la ciència 
i va invisibilitzar en el passat les poques que hi van estar presents. 
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Sociològicament, les diferències de gènere comporten desigualtats de recursos i de poder 
que es poden trobar en tots els àmbits, esferes o institucions socials (família, política, exèrcit, 
treball, ocupació, religió, educació, escola, ciència, delicte, art, esport, salut, rituals, festes, 
oci, sexualitat, pràctiques de cortesia, o fins i tot en el llenguatge, que reflectiria i mantindria 
aquesta desigualtat i dominació de gènere). Els diversos exemples que podem detectar en 
cadascun d’aquests àmbits és una constatació clara de l’existència d’una estructura social, 
encara que no siga fàcil explicar en què consisteix. 
 
Les diferències de comportaments no s’atribuïen a la situació de dominació, sinó a la 
naturalesa; és a dir, a l’instint o a la biologia. La frase de Simone de Beauvoir que afirma que 
no es naix home o dona, sinó que hom es fa home o dona, expressa bé la idea que el gènere 
és una construcció social i que els rols i estatus, així com la masculinitat i la feminitat, són 
produïts socialment. El gènere o la identitat de gènere es refereixen a les diferències 
psicològiques, socials i culturals que es vinculen al que és ser dona i home. Enfront d’això, 
corrents com la sociobiologia o la psicologia evolucionista intenten explicar les diferències 
institucionals entre homes i dones a partir de comportaments que deriven de la genètica de 
l’espècie humana. Això suposa obviar el pes de la cultura i de l’aprenentatge social a través 
de la socialització (tracte quotidià, jocs, joguines, escola, contes, mitjans de comunicació, etc.) 
per aprendre, per exemple, que els xics són valents i no ploren, que no juguen amb nines, 
sinó a futbol, i que les xiques han de ser sensibles, febles, més contingudes i afectuoses. 
Mitjançant tot això s’interioritza la identitat de gènere fins a veure-la com una cosa natural; 
el que és el normal. 
 
La qüestió ontològica de què és el gènere, i de quants n’hi ha, ha portat a plantejar-la en 
termes d’un binomi, el sistema gènere-sexe, per a poder entendre els plantejaments sobre 
aquestes preguntes. Superat l’essencialisme tradicionalista, inicialment el gènere es veia com 
una construcció social, però el sexe no perquè era un fet biològic, com sostindria la ciència. 
No obstant això, les perspectives postmodernes han posat en dubte el sistema de 
categorització dual de la realitat propi de les societats modernes, i assenyala que tant el 
gènere com el sexe són una construcció social; considera que fins i tot la ciència biològica ha 
operat amb uns certs biaixos androcèntrics. Per exemple, Josep Vicent Marqués, jugant amb 
les paraules, anomenava “hominifactura” aquest procés, per al cas dels homes. Fets com 
l’existència de societats amb més de dos gèneres (gèneres múltiples), les quals no concorden 
amb el model binari i amb el dimorfisme biològic pretesament universal, o la intersexualitat 
(abans hermafroditisme), el transgènere i la transsexualitat han posat en qüestió l’existència 
de dos gèneres o dos sexes absoluts defensada com a fet científic inqüestionable. Per 
exemple, la sociòloga Judith Lorber distingeix fins a deu identitats sexuals diferents en els 
éssers humans, i posa en qüestió la idea clàssica dels dos gèneres o dos sexes; això sense 
entrar en l’àmplia diversitat de les pràctiques sexuals. 
 
Tant les identitats de gènere i el sexe com les orientacions sexuals haurien estat en funció de 
la ideologia imperant en el sistema patriarcal (S. Walby), que és un ordre social o jerarquia de 
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gènere (R. W. Connell) que tots i totes hauríem interioritzat en el procés de socialització, la 
principal manifestació de la qual és el sexisme. Aquest es reflecteix en diferents formes de 
discriminació i violència sobre la dona. 
 
Diferents teories sociològiques han tractat de descriure i explicar aquest ordre patriarcal. Des 
de la perspectiva funcionalista (la diferenciació de rols era eficient en les societats 
tradicionals i industrials, però no en les postindustrials). Per la seua banda, la perspectiva 
marxista ho vincula originàriament a l’aparició de la propietat privada, una idea de la qual el 
marxisme recent no ha aconseguit desempallegar-se. L’interaccionisme simbòlic s’ocuparia 
de com el sexisme es crea i recrea en cadascuna de les interaccions que duem a terme en la 
vida quotidiana. Els i les interaccionistes simbòlics haurien posat de manifest temps enrere el 
que actualment s’ha anomenat “microsexismes”, com a formes de sexisme presents i 
interioritzades en la vida quotidiana, que ens passen desapercebuts. Les perspectives 
sociològiques feministes han tret a la llum, a través d’una sèrie de conceptes (sostre de vidre, 
terra enganxós, doble jornada, escletxa salarial, violència de gènere…) un conjunt de 
discriminacions del sistema patriarcal. Més recentment s’ha incorporat la teoria queer, 
influïda pel postestructuralisme de Judith Butler i Michel Foucault, que trenca amb moltes 
idees sociològiques convencionals sobre la identitat, perquè proposa la desconstrucció del 
gènere. 
 
Les perspectives teòriques feministes estarien en relació amb el feminisme que té 
manifestacions diferents encara que estretament relacionades, com són el cas del moviment 
social i com a actitud social, a més de l’esmentada teoria social. El feminisme comparteix una 
sèrie de principis sobre les relacions gènere, amb diferents orientacions, depenent de la 
teoria i la ideologia política.  
 
Més recentment, els estudis de gènere han tret a la llum un objecte que, paradoxalment, 
havia quedat encara més invisibilitzat que qualsevol altre: la masculinitat. Un camp en 
formació. 
 
També la sexualitat i la intimitat es veuen afectades per les normes del patriarcat i l’ordre de 
gènere en forma d’un heteropatriarcat i el cisgènere. Com assenyala Giddens: “En totes les 
societats la majoria de les persones són heterosexuals, és a dir, busquen en l’altre sexe les 
seues relacions íntimes i el plaer sexual. L’heterosexualitat constitueix en tota societat la base 
del matrimoni i de la família, que al seu torn, en l’occident modern, estan basades en idees i 
ideals romàntics. Els canvis culturals ocorreguts les quatre últimes dècades han posat de 
manifest l’heteronormativitat de les societats, és a dir, el fet de “donar per descomptat 
l’heterosexualitat i considerar qualsevol altra sexualitat com una desviació”. Degut a aquest 
monopoli, altres tendències sexuals són estigmatitzades i perseguides, entre elles 
l’homosexualitat. 
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A primera vista, els canvis socials esdevinguts respecte al gènere i la sexualitat han estat 
extraordinaris. Ha aparegut, sobretot a Occident, la possibilitat de relacions més 
democràtiques i igualitàries entre homes i dones, i l’acceptació i tolerància cap a les 
diferències sexuals. No obstant això, encara que la subordinació de la dona i les actituds cap 
a l’homosexualitat o la transsexualitat han canviat, no s’han resolt. Per exemple, les dones 
continuen tenint més probabilitat de ser pobres, patir violència i assetjament sexual, ser 
obligades a casar-se a una edat primerenca, ser sotmeses a mutilació genital i ser obligades a 
treballar per baixos ingressos en condicions deplorables; gais, lesbianes i transsexuals poden 
ser insultats, agredits o perseguits, fins i tot executats, en alguns països. Recentment ha 
ressorgit i ha pres una certa entitat i legitimitat política una reacció contra aquesta 
democratització, igualtat i tolerància. Les tendències tradicionals que reivindiquen la tornada 
als rols tradicionals s’han estès als països occidentals, i en molts altres els canvis a penes han 
estat perceptibles. Els conservadors defensen que el gènere és part fonamental de la identitat 
personal i de la vida familiar i que està estretament vinculat amb el teixit moral de la societat. 
Veuen al feminisme i els moviments LGTBIQ com una ideologia o com una amenaça a 
l’estabilitat i l’ordre social. El paper dels moviments socials i de les polítiques públiques 
sembla, doncs, que continua sent especialment rellevant en el foment de la igualtat i el 
compliment dels drets. 
 
Finalment, en aquest tema veiem clarament com els quatre subsistemes, estructures o 
esferes que hem tractat en l’apartat I (laboral i econòmica; social demogràfica i familiar; 
cultural i simbòlica i política) es relacionen, interconnecten i ramifiquen d’una manera àmplia, 
diversa i profunda. És important adonar-se d’això, així com de la interseccionalitat del gènere-
sexe amb altres variables com la classe, l’ètnia, la raça, la discapacitat, per assenyalar les més 
importants. 
 
Apartat 3.4. 
 
En un món globalitzat que és multicultural i cosmopolita vivim amb i també contra altres 
persones. És veritat que el món ha estat sempre culturalment divers (en sentit antropològic, 
com hem tractat en el tema 2) i sens dubte, en el passat molt més que ara. Però de molta 
d’aquella diversitat els nostres avantpassats no en tenien notícia. Cada poble (societat) era el 
centre del seu món, i la resta de pobles, si no eren desconeguts, en general eren menyspreats. 
Avui dia pràcticament no existeix cap cultura aïllada de l’exterior, excepte els aborígens que 
viuen a l’illa de Sentinel del nord i en menor mesura algunes tribus amazòniques que es veuen 
amenaçades per la rampinya i extracció dels recursos naturals que hi ha on viuen. Malgrat 
l’imperialisme, l’homogeneïtzació i la globalització, aquella diversitat no ha desaparegut, però 
s’ha reduït amb l’augment dels contactes entre diferents pobles i comunitats, i pels efectes 
de la dominació política, econòmica, militar i cultural de determinades societats sobre altres. 
 
La diversitat o les diversitats s’han fet paleses en les societats postmodernes. En aquestes 
societats, la mobilitat i la intercomunicació global de missatges, béns, capitals i persones -les 
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migracions- fan que siguem conscients de la diversitat i prenguem contacte amb ella de 
diverses maneres. Al costat de tot això, s’ha consolidat una nova actitud davant la diversitat 
cultural, el pluralisme, basat en els principis de tolerància. Això no vol dir que no sorgisquen 
conflictes o que no hi haja actituds viscerals i violentes de rebuig per part de persones i 
col·lectius amb prejudicis cap a aquells són diferents en raça, nacionalitat o ètnia (o sexualitat, 
físic, etcètera, com hem vist i veurem en altres apartats). 
 
En aquest apartat, amb el rerefons del fenomen de les migracions contemporànies i el més 
llunyà de la creació dels estats moderns, basats en la idea de nació, però generalment formats 
per diferents grups, més petits, amb identitats col·lectives, veurem els conceptes de raça, 
ètnia, racialització, racisme, xenofòbia, minoria, entre altres, que són indispensables per a 
entendre com vivim junts en societats multiculturals. Malgrat tot, també hi ha prejudicis i 
estereotips. Finalment, veurem com cada societat es replanteja aquesta convivència, tenint 
presents les minories que ja en formaven part, i quines relacions té tot això amb la desigualtat 
social, i amb les idees i manifestacions que l’envolten. 
 
Per raons biològiques, degut al seu origen o cultura, les persones que formen part d’un 
mateix grup humà tendeixen a assemblar-se físicament entre si, és a dir, fenotípicament. Així, 
al “nosaltres cultural” (en sentit antropològic) se li suma un “nosaltres físic” o fenotípic. Tots 
dos solen estar connectats amb els mecanismes d’“identificació col·lectiva”, que són 
simbòlics i no naturals i que sintetitzen l’expressió “comunitats imaginades”, encunyada pel 
politòleg Benedict Anderson per a parlar de la nació, i que també és extensible a altres tipus 
d’agrupacions sociopolítiques menors. La identitat col·lectiva és la consciència compartida 
per un cert nombre d’individus (molt variable segons els casos) de reconèixer-se entre si com 
a membres d’un grup, i alhora diferents d’altres individus. 
 
En les societats tradicionals 1 , els grups humans eren relativament petits i les identitats 
col·lectives es feien manifestes en termes d’ètnia (endogrup) respecte d’altres grups 
(exogrup). En l’actualitat, els grups humans estan constituïts en estats nació. Poden estar 
compostos per milions de persones2 i funcionen amb mecanismes d’identificació col·lectiva 
diferent, encara que no s’han perdut del tot les velles idees identitàries (p.e. un nacionalisme 
basat en la puresa d’origen). En tot aquest procés, els grups humans han interactuat i s’han 
barrejat entre si, per diverses causes, al llarg de la història (comerç, conquesta, colonització, 
migració, que al seu torn tenen diverses causes…) encara que actualment aquell ritme, amb 
la globalització (connectivitat a escala mundial), és major. 
 
La consideració sobre les diferències físiques o racials genera tota una sèrie de desigualtats 
de les quals es parla a través de conceptes com raça o ètnia, que classifiquen les persones. 
Sociològicament, les diferències racials i ètniques comporten desigualtats de recursos i de 

                                                            
1  Com és el cas de les societats tradicionals de caçadors-recol·lectors, hortícoles, ramaderes, agrícoles, 
exceptuant quan van adoptar la forma política d'imperis, com hem vist en el tema 2. 
2 O fins i tot milers de milions de persones, com són els casos de l'Índia o la Xina. 
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poder que es poden trobar en quasi tots els àmbits, esferes o institucions socials (política, 
treball, religió, educació, escola, art, esport, salut, els rituals, o fins i tot en el llenguatge). Els 
diversos exemples que podem detectar en cadascun d’aquests àmbits és una constatació 
clara de l’existència d’una estructura social. 
 
D’una banda, la convivència entre persones culturalment diverses és interpretada (pels 
significats que se li atribueixen als símbols); de l’altra, genera situacions variades: acceptació, 
rebuig, oportunitats, riquesa i conflictes. 
 
Una de les formes d’interpretació a través de la qual els éssers humans es distingeixen els uns 
dels altres ens porta al concepte de “raça”. En aparença, és un concepte que es considera 
basat en trets biològics, però que realment és sociocultural. Com s’ha demostrat des de la 
biologia, no existeixen les races humanes. D’aquí ve que a la classificació basada en la idea de 
“raça” se la denomine racialització. (En aquest cas, ací el debat és oposat al del concepte 
“sexe”). 
 
La creença en l’existència de races està relacionada amb el racisme, i està basada en la 
creença de la superioritat (puresa racial) i inferioritat de les persones per determinades 
diferències físiques relacionades amb el seu grup d’origen (generalment el color de pell). (En 
els apartats sobre classes socials i gènere-sexe i sexualitat hem vist també l’existència de 
mecanismes de deslegitimació, estigmatització i demonització sobre aquelles persones que 
ocupen les posicions més baixes en les jerarquies respectives o les que s’hi oposen i lluiten 
contra elles). A pesar que ens puga semblar universal, el racisme és recent, perquè data del 
segle XVIII; i fins i tot el terme va ser encunyat a mitjan segle XX. En l’actualitat seria millor 
parlar de racismes, ja que les seues manifestacions són diverses i plurals, des de conductes 
violentes, al microracisme, passant pel racisme light. 
 
Vinculat al concepte raça està el d’ètnia. Com hem dit al principi, poden estar relacionats, 
però ací es posa l’èmfasi en l’origen cultural (procés de socialització dins d’un grup, tema 2) i 
la identificació col·lectiva que es produeix en aquest procés. L’èmfasi en aquests conceptes 
marca les diferències entre les velles i les noves formes de racisme. És una forma de 
discriminació basada en una sèrie de prejudicis (judici previ, actitud hostil o previnguda) i 
estereotips (tòpic, percepció exagerada), que són dos conceptes de la psicologia difícils de 
distingir. Una manera senzilla d’entendre la diferència entre els tres conceptes anteriors 
(discriminació, estereotip i prejudici) és veure’ls com tres components de l’actitud, 
relacionats però amb diferències; a saber, el comportamental, el cognitiu i l’afectiu, 
respectivament. Aquesta aproximació és més útil, clara i senzilla que la que plantegen A. 
Giddens i P. Sutton en el seu text [que apareix en els materials d’estudi]. Els tres conceptes 
ens situen en la manera en què les persones entenen i practiquen la normalitat social, 
respecte de la qual cosa veurem diferents teories, així com també models de convivència 
intercultural. 
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Apartat 3.5. 
 
Els tres apartats anteriors recullen el que es pot considerar la trilogia clàssica de la dominació 
social (classe, gènere i raça), sobre la qual ha recaigut la major part de l’atenció sociològica, 
especialment de la sociologia crítica. Aquesta es va ocupar dels processos i manifestacions de 
desigualtat, opressió i exclusió respecte d’aquells tres trets. No obstant això, recentment han 
emergit un interès i una atenció particulars envers una altra mena de diferències en les quals 
eren presents aquells processos, i que són difícilment reductibles a les tres variables: les 
diferències de lloc i ubicació, d’edat i generació, de sexualitat i altres formes de diferència 
encarnada. Sense pretensió de ser exhaustius, ja que no es poden tractar totes, en aquest 
apartat veurem les diferències de lloc o ubicació, d’edat, de salut i d’educació com a causes i 
efectes de l’estructura social. 
 
L’edat és un element que ens porta a pensar en rols, en estatus adscrits i estatus mestres. 
L’edat comporta privilegis, oportunitats, avantatges i desavantatges, la qual cosa es tradueix 
moltes vegades en desigualtats i discriminacions com l’edatisme, basat en concepcions 
prèvies que ja hem vist en l’apartat anterior com a prejudicis i estereotips que ens parlen 
d’una incomprensió intergeneracional. Però això varia segons les societats i segons les 
èpoques, la qual cosa ens porta tant a perspectives estructurals i materialistes (com, per 
exemple, el funcionalisme i el marxisme), que valoren especialment l’economia i la biologia 
per a explicar aquelles variacions, com a perspectives interpretativistes (interaccionisme 
simbòlic, constructivisme social, hermenèutica), que tracten de comprendre o captar les 
variacions de creences o significats i els matisos que en cada època i lloc s’adscriuen 
socialment a les diferents edats. És a dir, el fet simbòlic. En aquest sentit podríem dir que, 
mentre els del primer grup sostindrien que, per exemple, el binomi d’actituds sobre respecte-
consideració/menyspreu de l’edat derivarien de la seua condició biològica o de la seua 
riquesa/pobresa econòmica, els segons ho prendrien com una variable parcialment 
independent de l’anterior. 
 
Ja ho hem vist amb la classe social o el gènere, i ho veurem amb la discapacitat; els membres 
de cada societat consideren que hi ha coses apropiades per a cada edat, més com una cosa 
natural que no com una convenció social (normativitat de l’edat). Jugar, treballar, pensar, 
vestir, mantenir relacions sexuals, anar a la discoteca, escoltar determinat tipus de música o 
ballar determinats estils…. (Què més us ve al cap?...) O també que, segons l’edat, s’és millor 
o pitjor en general o per a fer certes coses. 
 
Un altre element de diferenciació social és el que està vinculat al complex malaltia, siga 
malaltia física o mental i, associat o no amb açò, la discapacitat. Respecte d’aquest complex 
també es produeixen desigualtats, discriminacions (capacitisme), exclusions i 
jerarquitzacions, i pot ser de naixement o també contingent i atzarós. 
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Encara que la malaltia ens pot tocar a tots, i que d’ací es podria afirmar que la malaltia no 
distingeix entre classe, sexe o raça-ètnia, la realitat és que els recursos per a fer-li front, així 
com a les desigualtats i discriminacions derivades de la malaltia introdueixen un factor de 
desigualtat social. 
 
En aquest apartat tractarem de la relació que té estar sa, estar malalt, tindre una discapacitat, 
així com de les valoracions socials sobre les malalties i sobre els malalts, dels recursos 
personals i els socials i públics, en confluència amb les desigualtats que ja es produeixen en 
la societat, perquè no tots i totes som iguals davant la malaltia. La sociologia no estudia la 
malaltia o les malalties, ja que d’això se n’ocupen metges, científics, patòlegs, viròlegs, 
epidemiòlegs, microbiòlegs, bioinformàtics, entre altres. La sociologia s’ocupa d’estudiar els 
individus i la societat en la seua relació amb la malaltia. Frank Dobson, que va ocupar el càrrec 
de ministre de Sanitat en un dels mandats de Tony Blair, i que anys després va ser candidat a 
l’alcaldia de Londres, va afirmar una cosa que ens mostra clarament la relació entre estructura 
social i salut: “No hi ha pitjor desigualtat que saber que moriràs abans perquè eres pobre”. 
 
Començarem preguntant-nos què és estar sa o malalt, capacitat o no. El que és bo i dolent, el 
que és normal i anormal, la salut i la malaltia són interpretats. És a dir, són símbols amb 
significats. A mesura que es desenvolupa el coneixement científic, l’atenció mèdica va 
especialitzant-se i constituint-se en un camp i institució específica. Això ha portat a un model, 
que és predominant, conegut com a model mèdic o biomèdic de salut. La institucionalització 
és sobretot visible en la malaltia i la discapacitat mental, que generen llocs de tancament, 
“institucions totals”, com les va anomenar el sociòleg canadenc Erving Goffman, que va 
proposar un model d’anàlisi, el dramatúrgic, pròxim a l’interaccionisme simbòlic. Al costat 
d’aquesta, veurem altres aproximacions teòriques com la funcionalista i la marxista o la del 
conflicte. Sobre la discapacitat i la malaltia mental pesa una especial estigmatització social, 
“estigmatisme” (com a visió social deformada), denominat Grup 5 per organitzacions de 
serveis socials mitjançant un joc de paraules. Al voltant dels estigmes socials sobre la salut hi 
ha una sèrie d’estereotips i prejudicis que porten a parlar de mites sobre la malaltia mental i 
la discapacitat. Finalment, acabarem tractant el model social de la discapacitat. Aquest ha 
posat de manifest que la malaltia, més que un fet, és produïda socialment. Les limitacions no 
es deuen merament a les condicions físiques o mentals de les persones, sinó que estan 
relacionades amb les condicions socials que engrandeixen o disminueixen aquestes 
limitacions. Pensem en el cas de S. Hawking o en una persona cega, i en les seues oportunitats 
laborals i vitals depenent de les facilitats que tinga per a realitzar les activitats socials. Igual 
que veiem persones de més de 80 anys escalant, hi ha persones cegues o coixes que fan 
muntanyisme o escalada, la qual cosa era impensable fa uns anys. 
 
Elements culturals com el saber, el coneixement i l’educació són un factor de diferenciació 
social que és present en tota societat, però que en cadascuna adopta manifestacions i trets 
propis. Les seues relacions amb la desigualtat social són prou evidents per poc que ens parem 
a reflexionar en això. És veritat que la capacitat i la necessitat d’aprendre i saber no són una 
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cosa exclusiva de l’ésser humà, però és segurament el que millor el caracteritza, de la qual 
cosa deriva la nostra peculiar naturalesa animal. Gràcies a aquesta capacitat d’aprenentatge 
tenim la possibilitat de fer-nos i refer-nos a nosaltres mateixos, però sempre en el si d’una 
societat en la qual hem d’aprendre a reeixir  i sobretot a viure amb els altres: a conviure. Tot 
això s’esdevé en el procés de socialització. 
 
Tanmateix, aquesta capacitat d’aprendre es dona d’una forma organitzada. Tota societat té 
institucions encarregades de produir coneixement i de donar-li legitimitat i institucions 
encarregades de transmetre’l. Amb el temps, aquestes institucions es van fent cada vegada 
més específiques i especialitzades en la seua funció instructiva, és a dir, formals, en definitiva. 
És el que anomenem “sistema d’ensenyament”, escola o institució escolar. En relació amb 
això, veurem el lloc que ocupa el coneixement en la societat actual, anomenada societat del 
coneixement o també societat de la informació. Això ens dona una idea del lloc que tenen el 
coneixement, el saber, la informació o l’educació (el capital cultural) com a eixos vertebradors 
de les nostres societats. 
 
D’entrada, podem afirmar que el sistema educatiu pot considerar-se un dels sistemes bàsics 
en les societats modernes. La seua funció primordial és la transmissió de la cultura i els sabers 
bàsics d’una societat, el qual es realitza en un procés dividit en diverses etapes i nivells. 
Segurament les tres direccions i funcions bàsiques del procés d’aprenentatge consisteixen en: 
desenvolupar persones adultes, madures i autònomes; crear ciutadans íntegres, i capacitar a 
les persones per a realitzar tasques laborals. En conjunt, es tractaria de formar als individus 
per a conèixer el món en què viuen i permetre’ls una plena participació en la societat. 
 
En relació amb la desigualtat social i altres problemàtiques relacionades, les esperances i 
il·lusions depositades en els efectes anivelladors (sobre les diverses desigualtats, no tan sols 
sobre la de classe social) dels sistemes educatius és una manifestació comuna. És cert que 
l’educació pot afavorir una major igualtat d’oportunitats o ser un ascensor social, però no és 
clar el seu efecte sobre canvis profunds en l’estructura social. Per això, les crítiques des de la 
teoria de la reproducció social assenyalen més els sistemes educatius com un mecanisme de 
manteniment de les desigualtats socials que no com un mecanisme de la seua eliminació o 
reducció. El problema del fracàs escolar i les seues causes és un dels elements que posa en 
relació societat, sistema educatiu i estructura social. El fracàs escolar s’atribuïa inicialment  a 
la capacitat o voluntat del xiquet o la xiqueta; i més tard a les famílies. No obstant això, els 
estudis actuals han mostrat com la classe social o altres factors, així com la pertinença a algun 
grup exclòs del medi escolar (immigrants, gitanos…) són factors clau per a determinar l’èxit o 
fracàs en l’educació, i que després es traslladarà a les oportunitats socials dels individus. Tot 
això es veu clarament en les barreres que posa el currículum ocult. 
 
Finalment, acabarem l’apartat tractant el lloc físic o territori, en el qual hom viu, i que també 
està traçat per la desigualtat de recursos i oportunitats socials i vitals (ocupació i tipus 
d’ocupació, qualitat de vida, salut, educació, serveis privats i públics, oci, cultura, inversió 
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pública, comunicacions i transports…). De manera global, es parla de nord i sud, i també de 
centre perifèria, la qual cosa suposa d’alguna manera parlar de països o bé de regions. No 
obstant això, també els habitants d’una ciutat o d’un país tenen diferents oportunitats segons 
si viuen en un barri (especialment en determinats barris) o en un altre dins d’una mateixa 
ciutat, però sobretot si viuen en determinats pobles i nuclis rurals que estiguen seriosament 
afectats pel despoblament. 
 
Segons recullen Rodríguez Rejas i Díez Gutiérrez (2021), “quasi dos terços dels municipis 
espanyols subsisteixen amb menys de mil habitants; dels 8.125 existents, la meitat té menys 
de cinc-centes persones i 1.286 en tenen menys de cent (Rico, 2017). No en va, l’Informe de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre població i despoblació a 
Espanya 2016, es subtitula “El 50% dels municipis espanyols, estan en risc d’extinció”. 
 
Els efectes de la segregació residencial o territorial són bastant manifestos i clars. Es dona en 
una major acumulació de riquesa i inversions en les zones urbanes, encara que molts dels 
recursos dels quals viuen aquestes zones provenen de les zones rurals. La centralitat de l’urbà 
comporta la invisibilització, explotació, desatenció i menyspreu de les zones rurals i dels 
habitants que hi viuen. Les polítiques públiques per atendre aquesta problemàtica són 
esporàdiques, intermitents i febles. Degut a aquest abandonament han acabat sorgint 
moviments socials que en ocasions s’han constituït en organitzacions polítiques. 
 
Fins ací, tot el que veurem sobre la desigualtat social en relació amb les oportunitats vitals, 
una relació que només assoleix un sentit ple si es veu en clau sistèmica, i no merament com 
a una qüestió de causes i responsabilitats individuals. 



Tema 3 

GRUPS I EIXOS D’ESTRUCTURACIÓ SOCIAL

3.1.Estratificació, sistema i estructura social
3.2 Desigualtats de classe

3.3. Desigualtats de gènere
3.4. Desigualtats ètniques i per processos de racialització. Multiculturalisme i 

interculturalitat
3.5. Altres desigualtats: d’edat, territorials, educatives, de salut, etc.



Esquema del tema
 Sistemes d’estratificació
 Estratificació per classes socials
 Teories clàssiques de les teories socials: Marx i Weber
 Teoria funcionalista de les classes socials
 Teories neomarxistes i neoweberianes: Wright i Goldthorpe
 Mobilitat social
 El sistema gènere-sexe. Sexe i sexualitat
 Desigualtat i estratificació per gènere: sexisme i patriarcat
 Teories sobre les desigualtats de gènere
 Moviments socials al voltant de les desigualtats per gènere-sexe i 

heteronormativitat
 Raça, ètnia, racialització, minoria
 Teories, desigualtats i estratificació per origen: racisme, xenofòbia, 

etnocentrisme
 Models de convivència entre persones diferents pel seu origen
 Altres desigualtats i discriminacions: per generació o edat (edatisme), territorials, 

educatives, de salut (capacitisme; “estigmatisme”): causes, efectes i teories



Objectius
 Definir els conceptes d’estratificació, estructura social i sistema social, i entendre les 

seues relacions i la utilitat per a tractar els fenòmens i problemàtiques socials.
 Comprendre la idea de classe social i les seues diferents aproximacions teòriques i 

empíriques, així com les seues manifestacions i possibles causes.
 Comprendre el sistema sexe-gènere com un element de l’estratificació social, les seues 

manifestacions i causes.
 Ser capaç de veure des d’una perspectiva estructural les classificacions racials i ètniques 

(associades a prejudicis i estereotips) que existeixen en les diferents societats, i 
comprendre els efectes d’aquestes classificacions.

 Captar la dimensió social de l’edat i les seues relacions amb la biològica i cronològica.
 Identificar les relacions entre estructura social i salut/malaltia.
 Entendre la relació entre educació-coneixement i els avantatges i oportunitats dels 

individus, i el paper del sistema educatiu en relació amb tots dos aspectes.
 Captar l’abast de les desigualtats territorials, especialment les lligades al despoblament.
 Captar la interconnexió o interseccionalitat dels anteriors trets o atributs socials.
 Ser conscient del paper de les polítiques públiques en la resolució de les problemàtiques, 

desigualtats i discriminacions que es donen en relació amb els anteriors atributs socials.



3.1. Estratificació, sistema 
i estructura social



3.1.Estratificació, sistema 
i estructura social



Els efectes de l’estructura: 
el ritu sati

 Una vídua puja a la pira del seu marit mort i es llança a les 
flames per morir també cremada.

 És el que es coneix com a ritu sati.
 Com escriu Edward Thompson, un dels autors citats per G. 

Spivak:
 «La sati va adoptar generalment la forma de ser cremada viva; 

però en la zona de Teluga, incloent-hi Vijayanagar, es tractava a 
vegades de ser enterrada viva.»

 Dir que «es llança ella mateixa» no és del tot correcte, perquè tal 
com algunes investigacions han posat en relleu, moltes vegades 
aquestes dones són obligades a llançar-se a les flames, per una 
pressió de l’entorn familiar o bé pel consum obligat de 
determinades drogues, o per tot això alhora. El mateix Thompson 
escriu més endavant: Supose que ningú que haja llegit aquest 
estudi fins ací dubtarà que els satis d’un rajà van incloure una 
majoria de víctimes involuntàries. La xica esclava i la concubina 
són possessions, i sabien que la resistència era inútil.



Un exemple de la biopolítica
 «La majoria de les dones de la nostra 

societat afirmen que es depilen perquè 
volen, perquè se senten més atractives o 
per motius d’higiene… Amb les dades a la 
mà, veurem que l’elecció no és lliure i que 
mostrar o no mostrar el pèl corporal no és 
una simple opció inofensiva. Quin pèl estem 
obligades a erradicar si volem ser vistes 
com a «dones de veritat»? (Olid, Bel (). A 
contrapelo.



Estructura, sistema, 
element (individu)

 Hi ha les estructures en la societat?
 Què són, quantes n’hi ha i com

conèixer-les?
 Quina relació hi ha entre l’estructura i el 

sistema i els individus?
 Com les estructures creen i influeixen en els 

individus i actuen, pensen o senten a través 
d’aquestes.

 Com els individus produeixen estructures.
 Som lliures?



Estructura social
i sistema

 L’estructura social és el sistema distintiu i
estable de relacions socials que hi ha en 
qualsevol societat humana.

 “Sistema de relacions interhumanes, de 
distàncies i jerarquies, tant en les seues 
formes organitzades com no organitzatdes”  
(S. Ossowski).
 Ordre de les parts dins d’un tot
 Ordenació de relacions





Sistema i estructura
 Tot està connectat entre nivells i dins 

de cada nivell. 
 “La conducta i el món social són 

resultat de múltiples sistemes” (C. 
Oltra 15).



Sistema i estructura
 Sistema = i ≠ estructura
 “Els sistemes sembla que posseeixen 

el millor dels dos mons anteriors [es 
refereix als actors socials i a les 
estructures]:la intencionalitat i 
voluntat dels individus i la 
consistència substancial de les 
estructures sense cap de les seues 
limitacions.”(Nogueira 471)



“Sistema”
 Recurs metòdic
 Les societats poden ser tractades i analitzades com a sistemes socials.

 Tractar, pensar, analitzar la societat com un sistema social 
suposa:
 Utilitzar la noció d’“estructura social”, entesa com el teixit (institucional i 

relacional) que organitza la vida i les activitats dels membres que la 
componen.

 Identificar els agregats estructurals característics d’una societat.
 Sistema poblacional, econòmic, polític, cultural

 Datar les macroestructures: un temps particular.
 Descompondre les macroestructures en les estructures socials de
 nivell mitjà i microestructura

*AGUILAR, S. (2001). Ordre i desordre. Manual d’estructura i canvi de les societats. Barcelona: Hacer



Necessitats de tota societat
 Produir material o biològicament nous 

membres (i nodrir-los) per al grup o 
societat.

 Produir materialment béns i serveis 
per sobreviure (per distribuir-los i 
consumir-los).

 Produir un ordre social (organitzar les 
diverses produccions i resoldre conflictes 
d’interessos).

 Produir i reproduir, culturalment, nous 
membres de la societat o grup.



Manifestacions de les 
necessitats del sistema social

 Re-producció: població, sexualitat, 
matrimoni, família, natalitat, mortalitat, 
migracions…

 Producció: treball, propietat, relacions 
laborals, consum, diferents formes 
d’intercanvi econòmic…

 Organització: poder, autoritat, conflicte 
d’interessos, política institucional, política 
no institucional, béns públics…

 Transmissió: ideologia, cultura, símbols, 
comunicació, noves tecnologies de 
comunicació i el transport…



Diferència i desigualtat

 Sempre comporten desigualtats,
les diferències?



Diferència, desigualtat, 
estructuració, estratificació

 Produeixen diferències i desigualtats en els camps i 
sistemes = posicions

 No són discretes, sinó que interactuen entre si, de 
manera que es reforça o s’afebleix el seu caràcter 
potenciador o constrictiu.

 Generen fortes identificacions
 identitats individuals i col·lectives

 Comportament col·lectiu = moviments socials

 La desigualtats socials no són eternes.



Estructures i
desigualtats

 Distribucions desiguals de recursos entre les diferents posicions estructurals.
 Les estructures es poden entendre com a distribucions de posicions i de recursos.

 Posicions: la classe, el gènere, l’ètnia-cultura, l’edat, la possessió d’una 
minusvalidesa/malaltia, el lloc de resisdència, el nivell educatiu...

 Recursos econòmics, socials, polítics, culturals: béns, serveis, prestigi, poder...

 Ocupar una posició en l’estructura social implica disposar d’una quantitat de recursos 
que distingeix aquesta posició d’altres amb més o menys privilegis.

 Criteris de distinció.

 L’accés desigual es pot justificar/legitimar socialment a partir de diferències (ocorre en el 
sistema cultural; aquest recurs Bourdieu l’anomena capital simbòlic).



Aproximació conceptual

 SISTEMA SOCIAL

 ESTRUCTURA 
SOCIAL (sistema)

 ESTRATIFICACIÓ

 CLASSE (o 
estructura de 
classes)

 Relacions entre 
estructures-nivells

 Relacions entre parts 
(composició, organització 
(elements)

 Divisió jeràrquica de la 
societat en graus o 
nivells superposats

 Forme d’estratificació 
del capitalisme



Esclavista

De castes

Estamental

De classes

Apartheid

En predomina un, però se’n poden donar dos o tres: classes i esclavista, 
etc.

Patriarcal

Gerontocràtic



Tipus d’estratificació
 Societats arcaiques
 Edat-gènere

 Societats premodernes
 Esclavitud
 Castes (ÍNDIA)
 Estaments (FEUDALISME)

 Societats modernes
 Classes (CAPITALISME INDUSTRIAL)



Diferències entre l’estratificació per 
classes de la resta de sistemes



Diferències entre l’estratificació per 
classes de la resta de sistemes

 No “natural”
 Sense sanció religiosa o legal, sinó 

basada en l’economia i en l’assoliment
 La tradició no hi és determinant
 Més important l’estatus adquirit que 

l’adscrit
 Legalment obertes
 Sense límits legals al matrimoni
 Límits imprecisos
 Més mobiditat social



Interseccionalitat
 Intersecció de desigualtats

 Bé, compartimentació (per separat, 
dependent de, o ignorar)

 Bé, entramat de desigualtats, xarxa 
d’interrelacions



3.2. Desigualtats de classe



Pregunta
 Vols veure si hi ha relació entre el vot 

i la classe social?
 Com la defineixes?
 Com les distingeixes?
 Quantes en distingeixes?
 Per què?







De què parlem quan parlem de 
classes socials

 Parlar de classes socials és molt fàcil;
 saber de què parlem quan parlem de 

classes socials és un assumpte més 
difícil (fins i tot en sociologia):
 No parlar-ne (opció de l’estruç)
 Ignorar el que hi ha darrere
 Intentar posar una mica d’ordre en el 

panorama
 Haver de triar una postura



 Controvèrsies en la teoria sociològica de les 
classes socials sobre:
 Per què existeix l’estratificació
 Quantes classes hi ha
 Com mesurar-les
 A quina classe social creus que pertanys



Classificacions o esquemes de 
classe

ESQUEMES DE CLASSE

gradacionals relacionals

Escales de renda Escales de prestigi



Problemàtica teòrica de les classes 
socials (tres enfocaments bàsics)

 Moltes denominacions (popular, baixa, subordinada, 
dominant, subalterna, treballadora, mitjana, alta, elit...) 

 1. Descriptius a partir de jerarquies ocupacionals de sentit 
comú – censos (l’economia és contínua; però les classes, 
discretes; INE)

 Tota classificació depèn d’una teoria
 I de la seua operacionalització

 Esquemes de classe:
 2. Gradacionals; escales de prestigi ocupacional (subjectius) o de 

renda (objectius), el més simple (més descriptius)
 3. Relacionals (les diferències de gradació són el resultat de les 

diferències de classe) (Marx, Weber, Wright i Golthorpe)



Teories sobre les classes socials
 Teories clàssiques
 Marx (dual-propietat)
 Weber (tridimensional)
 Funcionalisme (ocupació)

 Teories recents (sintètiques)
 Neomarxistes
 Neoweberians



La teoria de les classes socials de
Karl Marx

 Simplificació de la teoria de Marx 
(dues classes socials: burgesia i 
proletariat):
 “En cap lloc de la seua obra Marx defineix el 

concepte de classe social. Quan ho anava a 
ferm, va morir…(a vegades parla de dues 
classes, altres vegades de tres i altres de 
moltes més)” (M. Hanecker)



La teoria de Marx
 No sistematitzada; no definició de “classe”

 Únic factor d’estructuració (relacions amb els mitjans de 
producció; propietat-control): estructura econòmica
 Propietat privada dels mitjans de producció

 Dues classes (dual i bipolar)
 Tres classes (segons recursos: terra capital, treball)
 Diverses classes; dos actors històrics principals

 aristocràcia terratinent, financers, burgesia industrial, 
petita burgesia o classe mitjana, proletariat industrial, 
lumpenproletariat, pagesia)

 Consciència de classe
 Plusvàlua i depauperació (explotació); agudització del 

conflicte



Crítiques a la teoria de Marx

 De variable única (independent)
Major diferenciació estructural en la societat
Minimitza altres factors
 Ignora els factors culturals



La teoria de Weber

 Parteix de la teoria de Marx
 Tampoc sistematitzada
 Complexa i multidimensional
 Tres dimensions de desigualtat (*):

 Econòmica: riquesa (deutors i creditors)
 Classes (relació amb el mercat, poder adquisitiu)

 Política: poder-partit-exèrcit
 Partits polítics (organitzacions burocràtiques; estats)

 Social: prestigi, honor, reconeixement, fama
 Grups d’estatus

P’ P

P’’

• Poden anar en correlació, però no sempre passa. Hi ha conflictes.
• El predomini de l’un o de l’altre pot dependre del tipus de societat, agrícola, industrial, comunista
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La teoria de Weber
 no és unidimensional
 les “classes” no són l’única manera d’abordar la 

divisió de la societat
 junt amb la divisió en classes es pot postular, 

paral·lelament, la divisió en estaments i partits, 
segons que es tracte de la distribució del poder 
econòmic, social o polític

 El seu model d’estratificació és llavors 
tridimensional, basat en la separació dels ordres 
o esferes:
 econòmica,
 social i
 política



Weber: les classes socials

 Es defineixen per:
 La igualtat d’oportunitats en la vida
 Possessió de béns i oportunitats (riquesa i 

propietat)
 Relacions amb el mercat; accés a béns i 

serveis
 Classes que hi ha:
 el proletariat o classe obrera
 la petita burgesia
 la intel·liguèntsia sense propietat (tècnics, 

especialistes, administradors, funcionaris)
 classes privilegiades o burgesia



Crítiques a la teoria weberiana
 No va establir relacions ni conflictes 

entre grups de classe, estatus i poder
 Difícil d’aplicar empíricament



La teoria funcionalista (1)
 Autors: K. Davis i W. Moore (1945)
 L’estratificació social és un requisit necessari per a l’existència de la 

societat i contribueix al bé comú (és inevitable i funcional per a la societat):
 La societat és un sistema social complex en què hi ha moltes posicions diferents 

(en el mercat de treball =ocupacions-rols) que requereixen talent i treball;
 La societat incentiva aquest esforç mitjançant recompenses més grans 

(econòmiques o simbòliques)
 No tots/totes poden ocupar-les igualment (mèrit i capacitat)
 Les classes no entren en conflicte; són complementàries

 Legitimació i motivació (valors i normes)
 Subsumeix l’econòmic en el simbòlic
 Si es basa en la meritocràcia, la desigualtat és legítima

 *CRÍTICA: Més que explicar l’estratificació de classes, la justifiquen buscant 
conseqüències beneficioses per al funcionament d’una societat



La teoria funcionalista (2)

 Parsons: La posició s’estableix per:
 Possessions
 Qualitats
 Acompliments

 W. Lloyd Warner: Yankee City: comunitats petites; Social Class 
in America. 
 Divisió de classe reforça la cohesió social

 Crítiques
 No hi ha prova que siga un requisit d’estabilitat
 És funcional per a uns, però no per a altres
 El sistema de recompenses no és l’únic element motivador
 Utilitat/recompensa de determinades ocupacions?
 L’estratificació depèn de raons històriques i de la dominació 

ideològica i política
 Per què s’ha difós la ideologia igualitarista?







L’aproximació des de l’interaccionisme 
simbòlic

 L’interaccionisme no formula una teoria sobre les classes socials; 
assumeix que hi ha diferències respecte a això

 Estudia les interaccions socials de persones d’igual o diferent 
classe social
 Però no des d’una perspectiva macro (conflicte o lluita de classes)

 Es fixa en els principals elements simbòlics que posen de manifest 
els actors socials quan actuen (roba, posició corporal, pes, 
gesticulacions, lèxic, to i volum de veu, riure, “educació”, menjar, 
pràctiques i béns...) en situacions concretes

 Exemple i connexió: (Per què les dones cobren menys que els 
homes?:
 Resposta macro: perquè vivim en una societat masclista
 Reposada micro: perquè el subjecte A paga menys al subjecte C que al B)
 Dilema teòric: És la societat masclista la que ocasiona la conducta de A, o és 

la suma de conductes similars a la de A que dona lloc a una societat 
masclista?



Necessitat de noves teories de les 
classes socials?

 “A mitjan anys noranta, amb el col·lapse 
del socialisme ‘real’, va haver-hi una 
sèrie d’anuncis de la fi de la història 
(Fukuyama), de la fi de les classes 
socials i la idea que el proletariat 
revolucionari com a agent del canvi 
històric havia quedat demodé”

 Però…



Necessitat de noves teories de les 
classes socials (sintètiques) 1/3

 Ni Marx ni Weber van deixar una 
teoria elaborada ni una definició clara

 Problemes d’operacionalització dels 
conceptes

 Dificultats de validació empírica
 Més heterogeneïtat de la classe 

treballadora industrial de la que van 
presentar els clàssics



Necessitat de noves teories de les 
classes socials (sintètiques)2/3

 Millora de les condicions de vida dels 
treballadors/ores i dels seus nivells de 
vida

 Separació entre propietat, gestió, 
control

 Augment de la classe mitjana, relacionat 
amb el sector serveis (white-collar), 
noves tecnologies, i els treballadors 
públics

 Treballadors qualificats



Necessitat de noves teories de les 
classes socials (sintètiques) 3/3

 Existència de lleis i polítiques públiques 
de protecció social i drets dels 
treballadors (estat del benestar),

 Que també intervé (cada vegada 
menys) per regular el funcionament del 
sistema de mercat

 Organitzacions sindicals més poderoses, 
a pesar de la baixa afiliació, amb gran 
capacitat de negociació

 Institucionalització del conflicte entre 
classes



NEOMARXISTES

NEOWEBERIANS



Neomarxistes
E.O. Wright (1947-2019)

 Manté el principi bàsic: les relacions socials de producció
 1r. Inicialment distingeix tres dimensions interdependents 

del control sobre els recursos(tres posicions). Control 
sobre:
 El capital monetari i inversions
 El capital físic o mitjans de producció
 Força de treball o relacions socials (autoritat i disciplina)

 Això provoca múltiples línies de conflicte i situacions 
contradictòries de classe per a alguns individus

 2n. Després afig els recursos organitzacionals (habilitats, 
posició) i els títols (formació, qualificació)
 Gran diversitat



Mapa de classes de Wright: simple (2 
classes) i complex (12 posicions)



Neoweberians: John. H. Goldthorpe (1935)

 Quina és la relació entre l’ocupació i la 
classe?

 Com establir empíricament la diferència 
entre classe i ocupació?

 Esquema de tipus:
 Relacional:
 Uns estan en un lloc perquè altres estan en un 

altre lloc



Neoweberians: John. H. Goldthorpe (1935)
 Dos factors
 Situació en el mercat (salari, seguretat, 

perspectives de millora)
 Situació de treball (in-dependència, control, 

autoritat)
 Esquema:
 Tres estrats de classe

 de servei
 intermèdia
 obrera

 Però onze posicions de classe (encara que 
alguns estudis les van reduir a huit)





Neoweberians: John. H. Goldthorpe (1935)

 Crítica:
 Ignora el pes de les relacions de propietat
 Ignora les grans desigualtats econòmiques 

(els molt rics, les elits, que no apareixen en 
el seu esquema, perquè diu que 
numèricament són pocs) i perd valor 
relacional i estructural

 Difícils d’aplicar a les persones  laboralment 
no actives



Alguns problemes derivats de 
l’operacionalització de les CS

 Individus o llars?
 Difícils d’aplicar a subjectes “laboralment” inactius

 Estudiants
 Aturats
 Jubilats
 Infants i joves

 Difícils d’aplicar a les mestresses de casa
 Difícil de reflectir les situacions d’economia submergida 

(hores extres…)
 No reflecteix la possessió de propietats i la riquesa
 Coincideix la classe objectiva amb la subjectiva?



Mobilitat social

 Horitzontal
 Vertical
 Ascendent o descendent
 Llarg o curt abast

 Marx: destí o traïció
 Individual diacrònica
 Comparativa
 Entre països
 Entre generacions (paper de l’educació)
 Entre sistemes d’estratificació



Les implicacions i els efectes de 
la classe social

 http://sociologiadivertida.blogspot.co
m/2012/06/yo-soy-de-clase-media-y-
usted.html

 ¿?
 ¿
 ??
 ¿¿¿¿
 ????

http://sociologiadivertida.blogspot.com/2012/06/yo-soy-de-clase-media-y-usted.html


3.3. Desigualtats de gènere







Conceptes inicials
 Sexe

 El sexe té una base biològica, però la biologia té un 
component sociocultural

 Gènere
 Atribucions i normes sobre l’acompliment del que es 

considera biològic, que deriva a exercir-se com a 
masculí (home) o femení (dona)

 I prolongar-lo en orientacions (atraccions) sexuals
 Sistema gènere-sexe
 Identitat de gènere
 Rol de gènere
 Representació i expressió de gènere
 Orientació sexual



Socialització diferencial de gènere. 
Desigualtat de gènere

 Gènere: atribució de rols diferenciats 
i identitats a homes i dones

 En tota societat és una forma 
d’estratificació (estatus adscrit)

 Factor clau d’estructuració 
d’oportunitats i opcions vitals



Socialització diferencial de gènere. 
Desigualtat de gènere

 Des que naixem, xiquetes i xiquets 
rebem missatges diferents respecte a 
les normes de comportament, els 
gustos que es consideren “propis” del 
seu sexe, habilitats i prioritats en la 
vida

 Valor social (drets i deures)
 Aspiracions i possibilitats





Socialització diferencial de 
gènere. Desigualtat de gènere

 Els rols de gènere varien segons la cultura, 
però en cap societat les dones tenen més 
poder (matriarcat) que els homes.

 Els rols masculins estan més ben valorats i 
recompensats que els femenins.

 La divisió sexual del treball situa les dones 
en posicions més desfavorides des del punt 
de vista (weberià) del:
 Poder
 Prestigi
 Riquesa









Els contes populars
 Ventafocs. “En la història es conta 

que la bellesa és una qualitat 
imprescindible; que un príncep pot 
triar esposa com si anara a una 
sabateria, solament per l’aspecte 
extern; que les princeses sempre 
esperen, que el seu fi és casar-se 
i que són ells els que tenen les 
aventures i els que decideixen.



 https://www.eldiario.es/micromachis
mos/VIDEO-interiorizan-ninas-
estereotipos-
genero_6_711188908.html

 Firemen, surgeon, pilot

https://www.eldiario.es/micromachismos/VIDEO-interiorizan-ninas-estereotipos-genero_6_711188908.html


Teories sociològiques generals 
sobre el gènere

 Funcionalista
 Conflictivista
 Feminista
 Interaccionista
 ...



“Gènere-sexe”: un dilema teòric 
sobre el natural/cultural

 Postures naturalistes
 Sexe és fix i el gènere el seu correlat (anatòmiques, fisiològiques, 

cromosòmiques, psicològiques, intel·lectuals…).

 Postures funcionalistes:
 El sexe és biològic i fix
 El gènere és cultural i variable, però no arbitrari
 Implica un socialització diferencial (normes-rols)
 Funcionalitat de divisions, rols i estratificacions

 Enfocament del conflicte: F. Engels

 Postures constructivistes
 Sexe i gènere són dos pols inestables, tots dos construïts 

socialment



Explicacions de les desigualtats 
de gènere

 Enfocaments funcionalistes (parts)
 Murdock: base lògica –divisió de rols
 Parsons: estabilitat = millor socialització 

(instrumental/expressiu)
 Crítica: visió de la família de 1950

 Bowlby: privació de la mare

 CRÍTIQUES:
 naturalisme injustificat,
 descriu el que hi ha; però no explica
 L’explicació del que és funcional, com la majoria 

d’explicacions funcionalistes, és problemàtica



Explicacions de les 
desigualtats de gènere

 Enfocaments del conflicte
 Tensió i conflicte
 Engels: explicació historicoevolutiva
 Societats de caçadors-recol·lectors
 Excedent – propietat privada
 Els homes de les classes altes: necessitat de 

controlar la transmissió de la propietat als 
hereus biològics

 Desigualtat és un producte de la dominació 
d’un grup per un altre grup social



Explicacions de les 
desigualtats de gènere

 Enfocaments feministes (grau de transformació + 
teoria social)
 Feminisme liberal: reformista
 Feminisme socialista: revolucionari
 Feminisme radical: revolucionari

 La família és un sistema econòmic en què els homes es 
beneficien del treball de les dones

 Feminisme negre: ètnic i de classe

 Des del punt de vista històric
 Primera onada
 Segona onada
 Tercera onada
 Quarta onada



Explicacions de les 
desigualtats de gènere

 Enfocaments interaccionistes
 Les relacions o estructura o estratificació del gènere és 

una pràctica que emergeix cada vegada que actuem.
 Veure com el gènere es construeix socialment en les 

interaccions quotidianes. Nosaltres “practiquem el 
gènere” mitjançant el reforç de les accions tradicionals 
masculines i femenines (Obrir la porta a una dona. Que 
aquesta entre. O conduir l’home i que la dona vaja 
d’acompanyant).

 O el desfem (els homes, portant arracades, cabells llargs, 
depilar-se; les dones, fumar, pantalons…).

 I com ho viuen i experimenten.
 Anàlisis conversacionals (qui parla més, qui interromp 

més, amb quin to i volum….).





S. Walby
 El patriarcat està compost de sis 

elements que se superposen:
 Ocupació
 Llar
 Estat
 Violència
 Sexualitat
 Cultura



Walby: del patriarcat privat al 
públic

 Al llarg del segle XX, les societats 
occidentals han sigut testimonis d’una 
transformació des del patriarcat 
privat al patriarcat públic (pel qual 
són l’estat i el mercat laboral els 
que determinen la vida de les 
dones).



Altres conceptes
 Doble jornada (o segon torn)
 Sostre de vidre
 Terra enganxós
 Divisió sexual del treball
 Treballs masculinitzats i feminitzats

 Cobrar menys per la mateixa ocupació
 Índex del sostre de vidre
 Índex de presència de H i M
 Currículum ocult



Violència simbòlica, habitus i 
dominació masculina

 Violència simbòlica: poder d’imposar 
significats i d’ocultar els mecanismes 
d’aquesta imposició, fent aparèixer 
com a natural o normal (legitimació 
d’un ordre, conducta o estat de 
coses)
 “El meu marit em pega el normal”
 Violència física i simbòlica



 Canvis en l’ordre de gènere en la 
modernitat tardana
 Crisi, tendències de crisi o transformació de la 

masculinitat
 Erosió
 Divorci
 Mercat laboral

 Canvi d’identitats o ideologies
 Tendències de crisi (Connell):
 D’institucions (família i estat vs. divorci, violència…)
 De la sexualitat (hetero vs. puixança sexual i 

homosexuals)
 De la formació d’interessos (moviments antisexistes)

 Accions d’individus i grups poden produir canvis 
en l’ordre de gènere

Feminitats i masculinitats



3.4. Desigualtats ètniques i per processos 
de racialització. Multiculturalisme i 

interculturalitat



Algunes preguntes inicials
 Què és la raça? Quantes n’hi ha? Quines?
 Què és una ètnia?
 Quina és la causa de racisme?
 Quina és la causa de la xenofòbia? I del 

rebuig envers els immigrants?
 Per què emigren les persones?
 Quin seria el millor model de convivència 

en una societat del capitalisme global? 
 Tenen els nacionalismes una base ètnica?



Complexitat de les identitats
 “Jo vinc d’un país on la raça no era motiu de 

conflicte; no pensava en mi com a negra, i em 
vaig convertir en negra precisament quan vaig 
arribar als Estats Units”

 Tampoc es veia com a  africana
fins llavors
 I torne a casa. I deixe de “ser”
negra.
 “Tinc la sensació que vaig deixar de 
ser negra bon punt vaig baixar de l’avió
a Lagos”.



El immigrant de Schrödinger

 El gat està viu i mort 
alhora

 Són necessaris per a 
certs treballs, però no 
volem ni veure’ls

 lleven la feina als 
nacionals/s’aprofiten de 
les ajudes públiques 
perquè són ganduls que 
no treballen



Conceptes nous
 Raça
 Racialització
 Ètnia
 “Minoria”
 Endogrup/exogrup
 Prejudici-estereotips
 Racisme institucional
 Integració-inserció
 Immigració-immigrant



"Els homes es divideixen en negres, blancs….
cocodrils i portuguesos“

(Recollida per L. Lévy-Bruhl entre els aborígens australians)



Raça, ètnia i minoria
 Elements classificatoris a partir del 

significat que atribuïm a les diferències

 RAÇA: emfatitza l’aspecte biològic (p. ex. 
color de la pell)

 ÈTNIA: emfatitza l’aspecte cultural

 MINORIA (ètnica, racial, religiosa, sexual…)



 Raça:
 Grup de persones que comparteixen unes 

característiques físiques comunes i que constitueixen una 
població “discreta” i separable); són variants físiques la 
importància social de les quals donen o no les diferents 
societats.

 Elaboració ideològica, social, amb base biològica 
arbitràriament triada i pretesament científica.

Raça, racisme i racialització



Raça, racisme i racialització
 Racisme:
 Discriminació, rebuig o menysvaloració de 

certes persones a partir de certes creences 
sobre els trets físics i morals d’altres grups 
humans.

 Superioritat-inferioritat; puresa-brutícia; 
moralitat-immoralitat (honrat/…)

 Estructura i poder



Racializació: 

 Classificació arbitrària 
d’individus en grups segons 
trets físics

Raça, racisme i racialització



Història del racisme
 En general:
 Heterofòbia: rebuig del diferent (T. San Román)

 A Europa:
 Origen del racisme modern: XVIII-XIX

 E. Long, (1774) Història de Jamaica
 A. Gobineau

 1. Des del descobriment d’Amèrica fins al 
darwinisme (component religiós) (fenotípic)

 2. Des del darwinisme fins a mitjan segle XX 
(component econòmic i biològic) (genètic)

 3. Des del final del segle XX (culturalista)



Etnicitat i minoria ètnica
 Etnicitat classificació que es fa en virtut de 

pràctiques, activitats, creences que distingeixen 
una comunitat d’altres. Per ella, el grup propi es 
veu com a diferent (endogrup) d’altres grups 
(exogrup).
 Llengua, religió, gastronomia, rituals festius, història, 

ascendència (real o imaginada), fins i tot el tipus físic
 Herència cultural

 La identitat és un procés que es configura per 
oposició a altres /nos-altres
 Per tant, és dinàmica, fluida, i mai estàtica i essencial



Minoria ètnica
 Més que un grup sociològic
 Grup enfront de la societat hegemònica
 Atribució adscrita
 Solen estar en situacions desfavorides o 

subordinades
 Comparteixen característiques físiques o elements 

culturals
 Posseeixen un cert grau de pertinença i identificació 

col·lectiva (endogrup enfront d’exogrup)
 Pràctiques relatives de l’endogàmia (volguda o 

imposada)

 https://sociologiacriticablog.wordpress.com/2019/0
4/10/informe-semanal-homosexuales-aqui-y-
ahora-1981/

https://sociologiacriticablog.wordpress.com/2019/04/10/informe-semanal-homosexuales-aqui-y-ahora-1981/


Minories maleïdes a Espanya
 Agotes (Navarra)
 Xuetes (Mallorca)
 Maragatos (Lleó)
 Pasiegos (Cantàbria)
 Vaqueiros (Astúries)
 Jueus
 Gitanos
 Mercheros



Conflicte i les seues 
manifestacions

 Diversitat ètnica
 Riquesa
 Conflicte
 Brots o episodis (El Ejido, Elx…)
 Neteja ètnica
 Genocidi
 Guerres civils



El prejudici racial i l’estereotip

 Estereotip i prejudici:
 Psicologia social
 Definicions que els igualen

 Giddens: 
 Prejudici: opinions i actituds que tenen els membres d’un grup 

respecte d’uns altres (negatives i resistents al canvi)

 Estereotip: caracterització fixa i inflexible d’un grup de 
persones

 Discriminació: conducta, generalment, no sempre, és el 
resultat de creences i afectes sorgeixen conductes reals: 
evitació, persecució, agressió, extermini, explotació, genocidi.



Els tres components de l’actitud

 Actitud: predisposició conductual
 Estudi de La Piere (1934)
 Component tripartit d’una actitud:

 Component cognitiu: estereotip
 Component afectiu: prejudici
 Component comportamental: discriminació



Racisme
 Actitud
 No és una cosa unívoca i unificada

 Triple component de l’actitud (conductual, emocional, 
cognitiva)

 Històricament:
 Vell racisme

 Predarwinià
 Monogenistes
 Poligenistes

 Darwinià
 Nou racisme o racisme cultural

 Diversitat social del racisme
 Racisme clàssic
 Racisme militant
 Racisme latent
 Racisme cultural
 Racisme institucional
 …daltònic



Microracisme
 https://www.youtube.com/watch?v=f

vgbURBejZ8

https://www.youtube.com/watch?v=fvgbURBejZ8


Racisme institucional



Explicacions del racisme
 Explicacions biològiques

 Darwinisme
 Etologia
 Sociobiologia

 Explicacions psicològiques
 boc expiatori (culpa de problemes socials)
 de la personalitat autoritària (Adorno)
 de l’aprenentatge social 

 Explicacions sociològiques
 Conceptes:

 Etnocentrisme
 Tancament social
 Assignació de recursos (escassos)

 Teòriques
 Teoria del conflicte (les elits encoratgen els prejudicis perquè es beneficien del conflicte que 

generen entre els treballadors per explotar-los)
 Cultural Studies
 Funcionalisme
 Interaccionisme simbòlic
 Teoria crítica de la raça (reculades i benefici del racisme existent)
 Teoria postcolonial



Explicacions sociològiques del 
racisme

 Mitjançant conceptes
 “etnocentrisme” (superiors i inferiors)
 “tancament de grup” o “tancament social” 

(= o #)
 “assignació de recursos”

 Explicacions teòriques més generals
 Teories del conflicte
 Cultural Studies
 Teoria crítica de la raça



Migracions

 Antigament:
 Nomadisme
 Colonització

 Actualment: Amb “migracions” ens referim a 
determinats moviments contemporanis de 
població en el context de les societats industrials 
i el capitalisme en l’expansionisme europeu. Això 
comporta que llauradors, artesans passen a 
convertir-se en obrers i treballadors de serveis

 GLOBALITZACIÓ: moviment de persones…



Immigració

 Sobre el llenguatge:
 Immigrant i emigrant
 “Immigrant”
 El “problema” de la immigració

 La immigració no és un fenomen nou per a la 
humanitat
 Potser el nou és el sedentarisme de part d’ella

 Fenomen que requereix una aproximació 
pluridisciplinària
 Origen en sociologia
 Escola de Chicago (= factor des-estructurant)



Factors i causes

 Que espenten o expulsen (centrífugs)
 Guerres
 Fam
 Opressió
 Persecució política o ideològica
 Pobresa
 Allunyar-se del pes de la tradició
 Violències i inseguretat

 Que atrauen (centrípets)
 Millors condicions de vida
 Treball
 Xarxes socials d’acollida
 Imatges sobre Occident (el mite de l’indià)



Tendències en la migració 
global

 Acceleració

 Diversificació

 Globalització

 Feminització



Actituds cap a la immigració



Multiculturalisme/unitarisme polític

 B. PAREKH
 Ens trobem en un món estructurat 

culturalment que ens marca, però les 
cultures no són monolítiques ni poden 
estancar-se: conciliar unitat i diversitat

 A. SEN
 Les persones es veuen a si mateixes 

formant part de tota una sèrie de grups 
d’identitat, sense problema; i no sols 
una sola identitat per damunt de totes



Pereda, Prada i Actis:
La condición migrante en España

 Com a resultat de la nostra exploració qualitativa hem elaborat un 
esquema interpretatiu de quatre posicions bàsiques, que permeten 
explicar les diverses formes d’instal·lació de la població immigrant a 
Espanya.

 Hem anomenat aquestes posicions amb les rúbriques d’inserció
 subalterna (1)
 integració igualitària (2)
 replegament defensiu (3)
 i projecció instituent (4)

 En cada cas es dibuixa una forma específica d’entendre la convivència 
amb els nadius (assimilació, respecte, reclusió, reconeixement) i 
la incardinació en el mercat de treball (complementària, 
competitiva, etnoestratificada, crítica).

 Les posicions remeten, a més, a models implícits de societat 
(monocultural, pluricultural, intracultural, transcultural) i donen 
lloc a diferents estatuts de ciutadania (subordinat, equiparat, 
denegat i participant).



MODELS DE CONVIVÈNCIA



Models d’integració (ser o haver de ser)
Giddens Pujadas Altres

terminologies
SÍNTESI DE
MODELO

Rebuig Integració impossible
(Alemanya)
(emigrants interins)

Segregacionista

Assimilacionisme
(GB, Alemanya,
Suïssa)

Assimilacionista
(França)

Assimilacionisme Assimilacionista

Melting point (cresol
o amalgama) (EUA)

Pluralisme cultural Pluralisme cultural
(semiintegrador)

Pluralisme cultural
(Canadà)

Integració (britànic) Interculturalisme Integrador



Immigració. Integració
 “Procés dinàmic, continu i de doble 

sentit, de compromís recíproc entre 
immigrants i residents basats en 
drets i obligacions mútues" (Consell 
d’Europa).



3.5. Altres desigualtats: d’edat, 
territorials, educatives, de salut, etc.



Salut i desigualtat

 DESIGUALTATS DE SALUT poden ser socials

 DESIGUALTAT I SALUT; les desigualtats 
socials poden comportar diferents 
problemes de salut i/o de percepció de la 
salut



Conceptes i perspectives
 Socialització
 Rols (malalt-metge/ malalt-sa)
 Normalitat/anormalitat

 Estatus adquirit/adscrit
 Estatus mestre

 Institucions i institucionalització
 Posició–discriminació-capacitisme
 Prejudicis
 Discapacitat
 Malaltia mental
 Altres malalties estigmatitzades



La dimensió social de la 
salut/malaltia

 La salut no és una cosa del sistema
immunitari, sinó també del sistema 
social:
 Alimentació
 Classe social
 Edat
 Xarxes socials

 Ontologia postmoderna: el sistema 
immunitari és social (estil de vida, estrès…)



La dimensió social de la 
salut/malaltia

 La salut i la malaltia són fets biològics i 
també socials; els pobres moren abans que 
els rics i tenen pitjor salut (“la pobresa és una 
doble malaltia”)

 Estar malalt, com estar brut o net, ser pur o 
impur, responen a estàndards, normes i 
valors culturals

 La medicina és una institució social
 Relacionada amb la mort (fet social simbòlic i 

material)
 Una vegada acceptat aquest relativisme…



La malaltia és sociocultural I
 FET:

 Les cultures difereixen respecte al que 
consideren sa i normal

 La hipòtesi bàsica (per més que siga antiga 
cal recordar, defensar, demostrar i 
propagar) és que les malalties “no cauen 
del cel”, no es distribueixen per atzar, sinó 
que estan profundament influïdes per 
l’estructura social, política i econòmica en la 
qual vivim.



EPIDEMIOLOGIA SOCIAL
 CLASSE
 EDAT
 GENERE
 ÈTNIA
 RAÇA
 RESIDÈNCIA
 ...



La malaltia és sociocultural II
 L’estat de salut guarda relació amb la 

qualitat de vida
 L’estat de salut guarda relació amb la 

desigualtat social
 Les diferències de salut entre les 

societats riques i pobres són abismals



La malaltia és sociocultural III
 Avaluem el nostre estat de salut en 

relació amb els altres
 El relatiu a la salut s’entremescla 

amb el relatiu a la moral
 Les idees sobre el que és saludable 

o no canvien amb el pas del temps 
(lepra, masturbació, sida, 
homosexualitat…)



La dimensió social de la 
salut/malaltia

 Dimensió material
 Fisicobiofisiològica (bioquímica-

cèl·lules)
 Materialista (condicions de vida-

producció)
 Societat capitalista
 Societat postindustrial

 Dimensió simbòlica
 Significats compartits (interacció)
 Interpretacions



La dimensió social: la malaltia en clau 
històrica

 La salut és un aspecte important de la vida 
en totes les societats:
 Societats tradicionals: esperança de vida curta, 

les malalties contagioses hi tenien poca 
incidència

 Societats agrícoles: augmenta la desigualtat 
social; augmenten les desigualtats en salut i 
condicions sanitàries

 Societats industrials i postindustrials: la major 
part de les malalties infeccioses estan sota 
control, però al mateix temps s’hi han anat 
estenent altres malalties lligades a l’entorn, la 
contaminació, l’estrès o l’estil de vida (càncer, 
malalties cardiovasculars, ictus…)

 SOCIETATS RENDA ALTA/BAIXA



Model (bio)mèdic de salut
 Model mèdic
 Reduccionista: disfunció biològica
 Positivista: causa única biològica (virus, 

bacteri…)
 El lloc d’intervenció és el cos del subjecte 

malalt
 Que és tractat farmacològicament
 Sent neutral aquest tractament
 El professional sanitari té un paper omniscient i 

omnipotent en tot el procés
 Anteposa la quantitat de vida a la qualitat de vida



La discapacitat
 Canvi de terme: invalidesa 

(càrrega afegida, el llenguatge mai 
és neutre)

 Discapacitat
 Definició:

 Model mèdic i individual de la 
discapacitat

 Model social de la discapacitat





“Estigmatisme”



Models d’abordar la discapacitat
 Individual o essencial:

 la discapacitat és una qüestió física o mental
 és el que és i no depèn de res més: sord, coix, cec, 

tetraplègic…
 Social o conjuntural:

 la discapacitat no radica només en la disfuncionalitat física, 
sinó en la relació amb la gent normal i les limitacions o 
barreres que la societat no elimina.

 Per això cal distingir entre:
 Deficiència: mancança física i/o mental
 Discapacitat: en relació amb una deficiència, pren cos 

d’una manera o una altra depenent de la societat



Models teòrics d’abordar la 
discapacitat

 Funcionalisme: delimitar fronteres entre el normal de 
l’anormal (ells de nosaltres: l’ordre social)-mecanisme 
simbòlic de control a través de la norma.

 Interaccionisme simbòlic: com sorgeixen les 
etiquetes i com se’n veuen afectades les persones 
etiquetades.

 Enfocament del conflicte: la discapacitat forma part 
d’un sistema de conflictes i interessos, i és vista 
comunament com una experiència discriminant i 
opressora.

 MODEL SOCIAL DE LA DISCAPACITAT



La maltaltia mental
 Imaginari social
 Delinqüència-violència
 Incomprensió i estigmatització
 Etiquetatge

















Desigualtats per edat o generació (edatisme)









 “Quan Mick Jagger [1943] era jove, es va 
vanagloriar que preferiria morir abans que 
continuar cantant «Satisfaction» als 
quaranta-cinc. Però la veritat és que, fins i 
tot ara que ja ha superat els s[et]anta, 
continua cantant «Satisfaction». Hi ha qui 
se’n riu. Jo no puc. Perquè, de jove, Mick
Jagger tampoc era capaç d’imaginar-se a si 
mateix amb quaranta-cinc anys. I el mateix 
em passava a mi. Puc riure’m jo de Mick
Jagger?(Haraki Murakami, De què parlo 
quan parlo de córrer, 2007) 



Canvi en les estructures d’edat

Piràmide europea en 1950 Piràmide europea en 2010

1950

6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

2010

6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+


1950

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1950

-4.701682573

4.5012112191

-3.9373741354

3.8365000146

-4.6257989668

4.5594008114

-4.2226673088

4.1858199807

-4.3468902314

4.5650555993

-3.5163660508

4.1912923562

-2.5933587252

3.1353063071

-3.3022137583

4.097714736

-3.2772232437

3.9238756093

-2.9251670899

3.5616043546

-2.3901511835

3.030419111

-1.902197706

2.5457490588

-1.6428071097

2.2655634358

-1.3018781193

1.8445553513

-0.9764541926

1.4348568427

-0.6003195867

0.9478154277

-0.1273847396

0.2427910574

0

0

0

0

0

0

0

0



1955

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1955

-4.8825924286

4.6485585562

-4.4244207748

4.2464647517

-3.7318680174

3.6426295824

-4.371468007

4.3205986267

-3.9757979809

3.9593044958

-4.0650364159

4.3075774543

-3.2986970147

3.9584364176

-2.3997152704

2.9297637959

-3.0849761713

3.8593018915

-3.0111895275

3.651310364

-2.6474647777

3.2849813797

-2.0993602264

2.7601413231

-1.6186185404

2.2649895397

-1.3217358091

1.9339045288

-0.9757198538

1.4859761973

-0.6258843546

1.0033247394

-0.1402235591

0.2626225799

0

0

0

0

0

0

0

0



1960

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1960

-4.8416972213

4.6341628649

-4.6067339611

4.3955644488

-4.1949699356

4.0356840124

-3.5241184334

3.4656254699

-4.1080566622

4.0789754148

-3.710668026

3.7195906814

-3.796920362

4.0581558854

-3.0722024584

3.7252086497

-2.2352904242

2.7551177212

-2.8479794316

3.6067356135

-2.7397509257

3.3856520396

-2.3493021327

3.010570042

-1.7967584323

2.4776892305

-1.310308476

1.9600099802

-0.9824835055

1.5601428286

-0.6306995527

1.0571694363

-0.1525113144

0.2897109115

0

0

0

0

0

0

0

0



1965

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1965

-4.5951101639

4.3829263721

-4.584241061

4.3915901498

-4.3816661862

4.1817692064

-3.9947891315

3.8470323411

-3.3459509441

3.2952284638

-3.8949194032

3.8712909186

-3.5211167767

3.530883217

-3.5954677416

3.8486075734

-2.8888185285

3.524739811

-2.0744234256

2.58464117

-2.5997634001

3.3606006046

-2.4411375068

3.1186449222

-2.0185026787

2.719166009

-1.449371246

2.1536576107

-0.9818422972

1.602956396

-0.640331933

1.1340097381

-0.1605161721

0.3211373597

0

0

0

0

0

0

0

0



1970

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1970

-4.1070335367

3.9206340021

-4.4126739501

4.2195737786

-4.4332327223

4.2469854748

-4.2189646298

4.0462709433

-3.8099212066

3.6810862342

-3.1931580406

3.1485378906

-3.702863304

3.7060613352

-3.3526027406

3.3713340663

-3.4001163474

3.6781927773

-2.7061435703

3.3399629028

-1.9182095898

2.4367475109

-2.351466678

3.1343751808

-2.1355234263

2.8689385887

-1.6646513994

2.4231939499

-1.0958587018

1.8074967944

-0.6504186375

1.2024597429

-0.1720337753

0.3664030068

0

0

0

0

0

0

0

0



1975

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1975

-3.8825089711

3.7059708047

-3.9840849512

3.8143480877

-4.2715139257

4.0776767932

-4.2582070287

4.0915751078

-4.0602299728

3.953035525

-3.694586015

3.5941928702

-3.0619169916

3.0341203624

-3.5489494205

3.591975054

-3.1859668422

3.2547191432

-3.2043007891

3.520709228

-2.526388316

3.2170162684

-1.7470477171

2.3063809528

-2.0736581103

2.8985378677

-1.7625724302

2.5695618039

-1.2557275102

2.0318153121

-0.7163546199

1.346362264

-0.1780659953

0.4079303192

0

0

0

0

0

0

0

0



1980

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1980

-3.6875100976

3.5168601565

-3.76713712

3.602257253

-3.885279387

3.7199667644

-4.1382971357

3.9579823205

-4.1534435802

3.989717728

-3.9409606019

3.8479181573

-3.6065848085

3.5478743047

-2.8934036513

2.8941249106

-3.4043437118

3.4970976527

-3.0001500219

3.1203118148

-3.0047660812

3.3684250006

-2.3361587463

3.0790557851

-1.5456585963

2.1445922866

-1.6880351744

2.5486417246

-1.3727006255

2.2265273386

-0.8639243428

1.6062443742

-0.2013755857

0.4798778283

0

0

0

0

0

0

0

0



1985

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1985

-3.578700998

3.413279825

-3.5901630297

3.4328077308

-3.7059153989

3.539786693

-3.8335543194

3.6686991726

-4.0526064802

3.9144960739

-4.0305314562

3.925816599

-3.8140264136

3.7654896622

-3.4704484768

3.450920571

-2.7909339575

2.8326783938

-3.2120574913

3.3674316983

-2.8032450285

3.00291079

-2.7436707652

3.2099348928

-2.0766088235

2.8816396649

-1.3075206493

1.9530735933

-1.3512461776

2.2602843433

-0.9248869009

1.733879926

-0.229334971

0.5575358613

0

0

0

0

0

0

0

0



1990

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1990

-3.4221122162

3.2590885356

-3.4996765843

3.3449633716

-3.5320874095

3.3784822592

-3.6417855872

3.4859643121

-3.7272448998

3.5982941379

-3.9406854197

3.8427604051

-3.9453946849

3.8833431905

-3.719488463

3.7036985738

-3.350919207

3.361307292

-2.6840041497

2.7488258001

-3.0277805095

3.2367887798

-2.5822009166

2.8592165168

-2.4575438966

3.0309661889

-1.7766395515

2.6252768425

-1.0683106619

1.7389654298

-0.9447617043

1.7943685499

-0.2731373817

0.6558806026

0

0

0

0

0

0

0

0



1995

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1995

-2.9210004035

2.7733170827

-3.4255393324

3.2689346213

-3.5099494089

3.3617170794

-3.5246353896

3.3827166594

-3.645691792

3.4970477061

-3.7423173105

3.6047906493

-3.9277449745

3.8423741329

-3.8628247043

3.84155062

-3.6083592054

3.6474760701

-3.2176023146

3.2929537488

-2.550556832

2.6897305191

-2.796375445

3.1235845871

-2.3180516782

2.7265140972

-2.0844485071

2.797198958

-1.4276969363

2.325737799

-0.7551613674

1.3925603841

-0.5787923457

1.2747980335

-0.2524067166

0.6643004395

-0.0683515741

0.221250477

-0.0100194075

0.0385678561

-0.0010980173

0.0039803126



2000

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2000

-2.5686610157

2.436529379

-2.9379696276

2.7900261926

-3.4454596077

3.2885790693

-3.5263060202

3.3816624387

-3.5315307883

3.4040739442

-3.6452382426

3.5180563862

-3.7335093255

3.6221392676

-3.8974020528

3.8521665601

-3.802118781

3.8381421824

-3.5117316669

3.6254391211

-3.0904503613

3.2520056922

-2.409443081

2.6363080138

-2.5374499007

3.0063040953

-2.0171729879

2.5612363451

-1.6869126433

2.5023889565

-1.0578780567

1.9345391548

-0.476416359

1.0173173565

-0.2807625412

0.7401296567

-0.085521205

0.2745753157

-0.0141618716

0.0555475351

-0.0012374451

0.0052247682



2005

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2005

-2.4101817173

2.2851990567

-2.5974476349

2.4640033292

-2.9715633236

2.822166736

-3.4792620336

3.3247329727

-3.5500069358

3.4190595089

-3.5476487724

3.4400055486

-3.6523789707

3.5501456513

-3.7281176307

3.6494659453

-3.8637813844

3.8691912887

-3.7245110279

3.835622139

-3.3890969621

3.5995283673

-2.9330004161

3.2043279234

-2.2305451519

2.5644333472

-2.2211124983

2.8385351644

-1.6641697878

2.3232071022

-1.253294493

2.0954362602

-0.6803995006

1.4400055486

-0.2384519351

0.6161742267

-0.0976557081

0.3227909557

-0.0181717298

0.075461229

-0.0016645859

0.0083229297



2010

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2010

-2.3380177816

2.216454878

-2.4427553697

2.3162850825

-2.634283543

2.4988397543

-3.0104695525

2.8612850895

-3.513546482

3.3689889808

-3.5772022585

3.4618086373

-3.5665462255

3.4782133198

-3.6595060929

3.5844932285

-3.7188153295

3.6766118302

-3.815280471

3.8804785681

-3.6217893442

3.8214497533

-3.2334049811

3.5570118801

-2.7301878406

3.1276859162

-2.0006702084

2.4503267616

-1.8499434249

2.5880139258

-1.2672266692

1.9835644711

-0.8147658968

1.5784950036

-0.3506676145

0.9000141613

-0.087211218

0.2861705722

-0.021732699

0.0954836647

-0.0022433754

0.0123385646



2015

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2015

-2.3060162809

2.1856480791

-2.374291169

2.2508002072

-2.4827361055

2.353709342

-2.6764891662

2.5397974464

-3.0524978531

2.9078572899

-3.5515716709

3.4180027111

-3.6065038573

3.5065755389

-3.5849284249

3.5183568605

-3.6624296492

3.6184271226

-3.6957864032

3.6986252759

-3.7413503098

3.8803131277

-3.4820192901

3.7894692018

-3.0251027317

3.4820192901

-2.4637156585

2.9994109339

-1.7107046792

2.2692528797

-1.4249721436

2.2255342404

-0.8471196088

1.5332751364

-0.4281020007

1.0052448173

-0.1325753543

0.4370444496

-0.0204398833

0.0912697568

-0.0028388727

0.0171751797



2020

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2020

-2.2900455764

2.1698804249

-2.3457388862

2.2231272585

-2.4171184253

2.2909090386

-2.527785493

2.3969709747

-2.7229279426

2.5876522032

-3.0985339852

2.9580774727

-3.591426972

3.4683836132

-3.6354635425

3.5528589952

-3.5990542211

3.5577519475

-3.6517254133

3.6469763714

-3.648415475

3.7101530199

-3.629707128

3.8631297338

-3.2847539924

3.7238245042

-2.7450901383

3.3496575653

-2.122102185

2.7901340813

-1.3563551535

1.9931585014

-0.9686606407

1.7393006244

-0.4605131556

1.0119776594

-0.1667921085

0.5026788914

-0.0323798313

0.1477959409

-0.0028782072

0.0184205262



2025

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2025

-2.2478764772

2.1293746909

-2.3363870707

2.2133500309

-2.3949064714

2.2689434615

-2.4683483192

2.3396056378

-2.5811444639

2.4500610065

-2.7765992621

2.6422972376

-3.1487826502

3.0130176407

-3.634639974

3.5247697993

-3.6637533758

3.6027469007

-3.6033320947

3.5961634681

-3.6197175269

3.6698979129

-3.5671963648

3.7108614934

-3.4601058616

3.8179519965

-3.0086286856

3.6027469007

-2.3791062332

3.130641636

-1.6976478127

2.4682020207

-0.95196435

1.6031389807

-0.5388173814

1.1683398339

-0.1863842911

0.5291616803

-0.042280267

0.1767285899

-0.004388955

0.0296985958



2030

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2030

-2.2149387151

2.0976798864

-2.3014655862

2.1794328611

-2.3932139064

2.266407285

-2.4537827161

2.3245891465

-2.5295683204

2.3994796453

-2.6427991741

2.5109202879

-2.8349485016

2.7021745098

-3.2032844407

3.0748367924

-3.6790330473

3.5871355429

-3.6839561279

3.6544176443

-3.5875830956

3.6315924525

-3.5544641898

3.6845528649

-3.4304920694

3.6888792085

-3.2070140472

3.7221472986

-2.6347432241

3.3943894783

-1.9164210099

2.7889997494

-1.2043645347

2.0084676986

-0.5481029729

1.1206721646

-0.2242239435

0.6285132893

-0.0490816217

0.1966248553

-0.0061165547

0.0386387235



2035

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2035

-2.2137580477

2.0961039873

-2.275408165

2.1543969199

-2.3654417521

2.2392421308

-2.4603585168

2.3295809165

-2.5236872264

2.3919940303

-2.5996816779

2.4672254853

-2.7090953761

2.5769443821

-2.8975555118

2.7686091032

-3.260131449

3.1424773886

-3.7167085552

3.6521590512

-3.6849679007

3.7037376147

-3.5393881684

3.6593312183

-3.4336368533

3.6776431343

-3.2123678681

3.6214865919

-2.8481133386

3.54121936

-2.1498189409

3.0561061847

-1.3733937016

2.2923466873

-0.7059243626

1.4298554427

-0.237902309

0.6332870957

-0.0616501173

0.2432432845

-0.0074773657

0.0463901873



2040

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2040

-2.2548941346

2.1348397266

-2.2808772268

2.1591010476

-2.3459914819

2.2199891372

-2.4395932237

2.3087386148

-2.5386733284

2.4043751771

-2.6020658124

2.4669850378

-2.6737541029

2.5397690009

-2.7789386689

2.6488666833

-2.9620725116

2.8402963325

-3.3117485838

3.2125119546

-3.7356173411

3.7146430377

-3.6525027509

3.7450088202

-3.4352465342

3.6651812477

-3.2303557649

3.6247978875

-2.8863145801

3.4728124506

-2.3627396197

3.2269122225

-1.5660291418

2.5463430363

-0.8167456334

1.6547786194

-0.313831927

0.8291110808

-0.0684012729

0.2593613481

-0.0098610531

0.059792417



2045

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2045

-2.3183448347

2.1947770067

-2.3283203625

2.2037871609

-2.3569597809

2.2298522496

-2.4255013105

2.2946931801

-2.524130319

2.3889780072

-2.6246900748

2.4856762684

-2.6834169722

2.5453685394

-2.7500277545

2.6169670856

-2.8494612411

2.7247671438

-3.0209759606

2.9128541111

-3.3466286739

3.2795352048

-3.7197455919

3.7676924834

-3.5606198342

3.7627047196

-3.2459080224

3.6241735999

-2.9154284409

3.4901475574

-2.4246968324

3.1952259055

-1.7550493065

2.7328119243

-0.9505712599

1.8739511617

-0.3700599014

0.9795324695

-0.0928367666

0.3522004888

-0.0114235883

0.0696677988



2050

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2050

-2.3552694388

2.2294672218

-2.399192479

2.2704068102

-2.4112920335

2.2810146388

-2.4426182773

2.3101861674

-2.5163758354

2.3804630317

-2.6169844595

2.4760992362

-2.7137808953

2.5709067041

-2.7673172802

2.6289182667

-2.8274835579

2.6983663944

-2.9154953856

2.8019584704

-3.0664911955

2.9834517874

-3.3540627983

3.3396427814

-3.6452808423

3.7979341254

-3.3814111064

3.732795428

-2.9443354195

3.5012464199

-2.4631709452

3.2259401188

-1.8293531877

2.7398032248

-1.0936008274

2.0552667869

-0.4430425904

1.1378553623

-0.1125424313

0.4279595842

-0.0157459955

0.0959676992



Hoja1

		Year		Age		Bothsexescombined		Male		Female				Age		Male		Female

		1950		0-4		50451		25775		24676				0-4		-4.70		4.50

				5-9		42617		21585		21032				5-9		-3.94		3.84

				10-14		50354		25359		24995				10-14		-4.63		4.56

				15-19		46096		23149		22947				15-19		-4.22		4.19

				20-24		48856		23830		25026				20-24		-4.35		4.57

				25-29		42254		19277		22977				25-29		-3.52		4.19

				30-34		31404		14217		17188				30-34		-2.59		3.14

				35-39		40567		18103		22464				35-39		-3.30		4.10

				40-44		39477		17966		21511				40-44		-3.28		3.92

				45-49		35561		16036		19525				45-49		-2.93		3.56

				50-54		29716		13103		16613				50-54		-2.39		3.03

				55-59		24385		10428		13956				55-59		-1.90		2.55

				60-64		21426		9006		12420				60-64		-1.64		2.27

				65-69		17250		7137		10112				65-69		-1.30		1.84

				70-74		13219		5353		7866				70-74		-0.98		1.43

				75-79		8487		3291		5196				75-79		-0.60		0.95

				80-84		6088		2095		3993				80-84		-0.13		0.24

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		548208		255710		292497

														Age		Male		Female

		1955		0-4		54898		28123		26775				0-4		-4.88		4.65

				5-9		49942		25484		24459				5-9		-4.42		4.25

				10-14		42476		21495		20981				10-14		-3.73		3.64

				15-19		50065		25179		24886				15-19		-4.37		4.32

				20-24		45706		22900		22805				20-24		-3.98		3.96

				25-29		48226		23414		24811				25-29		-4.07		4.31

				30-34		41800		19000		22800				30-34		-3.30		3.96

				35-39		30697		13822		16875				35-39		-2.40		2.93

				40-44		39998		17769		22229				40-44		-3.08		3.86

				45-49		38375		17344		21031				45-49		-3.01		3.65

				50-54		34169		15249		18921				50-54		-2.65		3.28

				55-59		27989		12092		15898				55-59		-2.10		2.76

				60-64		22369		9323		13046				60-64		-1.62		2.26

				65-69		18752		7613		11139				65-69		-1.32		1.93

				70-74		14178		5620		8559				70-74		-0.98		1.49

				75-79		9384		3605		5779				75-79		-0.63		1.00

				80-84		6961		2423		4538				80-84		-0.14		0.26

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		575985		270455		305532

														Age		Male		Female

		1960		0-4		57348		29302		28046				0-4		-4.84		4.63

				5-9		54482		27880		26602				5-9		-4.61		4.40

				10-14		49811		25388		24424				10-14		-4.19		4.04

				15-19		42302		21328		20974				15-19		-3.52		3.47

				20-24		49548		24862		24686				20-24		-4.11		4.08

				25-29		44967		22457		22511				25-29		-3.71		3.72

				30-34		47539		22979		24560				30-34		-3.80		4.06

				35-39		41138		18593		22545				35-39		-3.07		3.73

				40-44		30201		13528		16674				40-44		-2.24		2.76

				45-49		39063		17236		21828				45-49		-2.85		3.61

				50-54		37070		16581		20490				50-54		-2.74		3.39

				55-59		32438		14218		18220				55-59		-2.35		3.01

				60-64		25870		10874		14995				60-64		-1.80		2.48

				65-69		19792		7930		11862				65-69		-1.31		1.96

				70-74		15388		5946		9442				70-74		-0.98		1.56

				75-79		10215		3817		6398				75-79		-0.63		1.06

				80-84		8029		2769		5260				80-84		-0.15		0.29

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		605201		285688		319517

														Age		Male		Female

		1965		0-4		56995		29171		27824				0-4		-4.60		4.38

				5-9		56981		29102		27879				5-9		-4.58		4.39

				10-14		54363		27816		26547				10-14		-4.38		4.18

				15-19		49782		25360		24422				15-19		-3.99		3.85

				20-24		42160		21241		20919				20-24		-3.35		3.30

				25-29		49301		24726		24576				25-29		-3.89		3.87

				30-34		44768		22353		22415				30-34		-3.52		3.53

				35-39		47258		22825		24432				35-39		-3.60		3.85

				40-44		40715		18339		22376				40-44		-2.89		3.52

				45-49		29577		13169		16408				45-49		-2.07		2.58

				50-54		37838		16504		21334				50-54		-2.60		3.36

				55-59		35294		15497		19798				55-59		-2.44		3.12

				60-64		30076		12814		17262				60-64		-2.02		2.72

				65-69		22873		9201		13672				65-69		-1.45		2.15

				70-74		16409		6233		10176				70-74		-0.98		1.60

				75-79		11264		4065		7199				75-79		-0.64		1.13

				80-84		9173		3057		6116				80-84		-0.16		0.32

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		634827		301473		333355

														Age		Male		Female

		1970		0-4		52714		26969		25745				0-4		-4.11		3.92

				5-9		56684		28976		27708				5-9		-4.41		4.22

				10-14		56999		29111		27888				10-14		-4.43		4.25

				15-19		54274		27704		26570				15-19		-4.22		4.05

				20-24		49189		25018		24172				20-24		-3.81		3.68

				25-29		41643		20968		20675				25-29		-3.19		3.15

				30-34		48650		24315		24336				30-34		-3.70		3.71

				35-39		44153		22015		22138				35-39		-3.35		3.37

				40-44		46480		22327		24153				40-44		-3.40		3.68

				45-49		39701		17770		21932				45-49		-2.71		3.34

				50-54		28598		12596		16001				50-54		-1.92		2.44

				55-59		36023		15441		20582				55-59		-2.35		3.13

				60-64		32863		14023		18839				60-64		-2.14		2.87

				65-69		26844		10931		15912				65-69		-1.66		2.42

				70-74		19065		7196		11869				70-74		-1.10		1.81

				75-79		12167		4271		7896				75-79		-0.65		1.20

				80-84		10607		3389		7218				80-84		-0.17		0.37

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		656654		313020		343634

														Age		Male		Female

		1975		0-4		51323		26259		25065				0-4		-3.88		3.71

				5-9		52744		26946		25798				5-9		-3.98		3.81

				10-14		56470		28890		27579				10-14		-4.27		4.08

				15-19		56473		28800		27673				15-19		-4.26		4.09

				20-24		54197		27461		26736				20-24		-4.06		3.95

				25-29		49297		24988		24309				25-29		-3.69		3.59

				30-34		41229		20709		20521				30-34		-3.06		3.03

				35-39		48297		24003		24294				35-39		-3.55		3.59

				40-44		43562		21548		22013				40-44		-3.19		3.25

				45-49		45483		21672		23812				45-49		-3.20		3.52

				50-54		38845		17087		21758				50-54		-2.53		3.22

				55-59		27415		11816		15599				55-59		-1.75		2.31

				60-64		33630		14025		19604				60-64		-2.07		2.90

				65-69		29300		11921		17379				65-69		-1.76		2.57

				70-74		22234		8493		13742				70-74		-1.26		2.03

				75-79		13951		4845		9106				75-79		-0.72		1.35

				80-84		11891		3613		8277				80-84		-0.18		0.41

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		676341		323076		353265

														Age		Male		Female

		1980		0-4		49944		25563		24380				0-4		-3.69		3.52

				5-9		51087		26115		24972				5-9		-3.77		3.60

				10-14		52723		26934		25788				10-14		-3.89		3.72

				15-19		56126		28688		27438				15-19		-4.14		3.96

				20-24		56451		28793		27658				20-24		-4.15		3.99

				25-29		53995		27320		26675				25-29		-3.94		3.85

				30-34		49597		25002		24595				30-34		-3.61		3.55

				35-39		40121		20058		20063				35-39		-2.89		2.89

				40-44		47844		23600		24243				40-44		-3.40		3.50

				45-49		42429		20798		21631				45-49		-3.00		3.12

				50-54		44180		20830		23351				50-54		-3.00		3.37

				55-59		37540		16195		21345				55-59		-2.34		3.08

				60-64		25582		10715		14867				60-64		-1.55		2.14

				65-69		29370		11702		17668				65-69		-1.69		2.55

				70-74		24951		9516		15435				70-74		-1.37		2.23

				75-79		17124		5989		11135				75-79		-0.86		1.61

				80-84		14168		4188		9980				80-84		-0.20		0.48

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		693232		332006		361224

														Age		Male		Female

		1985		0-4		49411		25290		24121				0-4		-3.58		3.41

				5-9		49630		25371		24259				5-9		-3.59		3.43

				10-14		51204		26189		25015				10-14		-3.71		3.54

				15-19		53018		27091		25926				15-19		-3.83		3.67

				20-24		56302		28639		27663				20-24		-4.05		3.91

				25-29		56226		28483		27743				25-29		-4.03		3.93

				30-34		53563		26953		26610				30-34		-3.81		3.77

				35-39		48912		24525		24387				35-39		-3.47		3.45

				40-44		39742		19723		20018				40-44		-2.79		2.83

				45-49		46495		22699		23797				45-49		-3.21		3.37

				50-54		41032		19810		21221				50-54		-2.80		3.00

				55-59		42073		19389		22684				55-59		-2.74		3.21

				60-64		35039		14675		20364				60-64		-2.08		2.88

				65-69		23042		9240		13802				65-69		-1.31		1.95

				70-74		25522		9549		15973				70-74		-1.35		2.26

				75-79		18788		6536		12253				75-79		-0.92		1.73

				80-84		16682		4862		11820				80-84		-0.23		0.56

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		706681		339024		367656

														Age		Male		Female

		1990		0-4		48238		24707		23530				0-4		-3.42		3.26

				5-9		49417		25267		24150				5-9		-3.50		3.34

				10-14		49894		25501		24392				10-14		-3.53		3.38

				15-19		51461		26293		25168				15-19		-3.64		3.49

				20-24		52888		26910		25979				20-24		-3.73		3.60

				25-29		56194		28451		27744				25-29		-3.94		3.84

				30-34		56522		28485		28037				30-34		-3.95		3.88

				35-39		53594		26854		26740				35-39		-3.72		3.70

				40-44		48461		24193		24268				40-44		-3.35		3.36

				45-49		39223		19378		19846				45-49		-2.68		2.75

				50-54		45229		21860		23369				50-54		-3.03		3.24

				55-59		39286		18643		20643				55-59		-2.58		2.86

				60-64		39627		17743		21883				60-64		-2.46		3.03

				65-69		31781		12827		18954				65-69		-1.78		2.63

				70-74		20268		7713		12555				70-74		-1.07		1.74

				75-79		19776		6821		12955				75-79		-0.94		1.79

				80-84		20122		5916		14206				80-84		-0.27		0.66

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		721981		347562		374419

														Age		Male		Female

		1995		0-4		41488		21282		20206				0-4		-2.92		2.77

				5-9		48775		24958		23817				5-9		-3.43		3.27

				10-14		50065		25573		24493				10-14		-3.51		3.36

				15-19		50326		25680		24646				15-19		-3.52		3.38

				20-24		52042		26562		25479				20-24		-3.65		3.50

				25-29		53531		27266		26264				25-29		-3.74		3.60

				30-34		56612		28617		27995				30-34		-3.93		3.84

				35-39		56134		28144		27989				35-39		-3.86		3.84

				40-44		52865		26290		26575				40-44		-3.61		3.65

				45-49		47435		23443		23992				45-49		-3.22		3.29

				50-54		38180		18583		19597				50-54		-2.55		2.69

				55-59		43132		20374		22758				55-59		-2.80		3.12

				60-64		36753		16889		19865				60-64		-2.32		2.73

				65-69		35567		15187		20380				65-69		-2.08		2.80

				70-74		27347		10402		16945				70-74		-1.43		2.33

				75-79		15648		5502		10146				75-79		-0.76		1.39

				80-84		13506		4217		9288				80-84		-0.58		1.27

				85-89		6679		1839		4840				85-89		-0.25		0.66

				90-94		2110		498		1612				90-94		-0.07		0.22

				95-99		354		73		281				95-99		-0.01		0.04

				100+		37		8		29				100+		-0.00		0.00

				Total		728586		351387		377197

														Age		Male		Female

		2000		0-4		36403		18682		17721				0-4		-2.57		2.44

				5-9		41660		21368		20292				5-9		-2.94		2.79

				10-14		48977		25059		23918				10-14		-3.45		3.29

				15-19		50242		25647		24595				15-19		-3.53		3.38

				20-24		50443		25685		24758				20-24		-3.53		3.40

				25-29		52099		26512		25587				25-29		-3.65		3.52

				30-34		53497		27154		26344				30-34		-3.73		3.62

				35-39		56363		28346		28017				35-39		-3.90		3.85

				40-44		55568		27653		27915				40-44		-3.80		3.84

				45-49		51909		25541		26368				45-49		-3.51		3.63

				50-54		46129		22477		23652				50-54		-3.09		3.25

				55-59		36699		17524		19174				55-59		-2.41		2.64

				60-64		40320		18455		21865				60-64		-2.54		3.01

				65-69		33300		14671		18628				65-69		-2.02		2.56

				70-74		30469		12269		18200				70-74		-1.69		2.50

				75-79		21765		7694		14070				75-79		-1.06		1.93

				80-84		10865		3465		7399				80-84		-0.48		1.02

				85-89		7425		2042		5383				85-89		-0.28		0.74

				90-94		2619		622		1997				90-94		-0.09		0.27

				95-99		506		103		404				95-99		-0.01		0.06

				100+		47		9		38				100+		-0.00		0.01

				Total		727305		350978		376325

														Age		Male		Female

		2005		0-4		33849		17375		16474				0-4		-2.41		2.29

				5-9		36488		18725		17763				5-9		-2.60		2.46

				10-14		41767		21422		20345				10-14		-2.97		2.82

				15-19		49050		25082		23968				15-19		-3.48		3.32

				20-24		50240		25592		24648				20-24		-3.55		3.42

				25-29		50374		25575		24799				25-29		-3.55		3.44

				30-34		51922		26330		25593				30-34		-3.65		3.55

				35-39		53185		26876		26309				35-39		-3.73		3.65

				40-44		55746		27854		27893				40-44		-3.86		3.87

				45-49		54502		26850		27651				45-49		-3.72		3.84

				50-54		50381		24432		25949				50-54		-3.39		3.60

				55-59		44244		21144		23100				55-59		-2.93		3.20

				60-64		34567		16080		18487				60-64		-2.23		2.56

				65-69		36475		16012		20463				65-69		-2.22		2.84

				70-74		28744		11997		16748				70-74		-1.66		2.32

				75-79		24141		9035		15106				75-79		-1.25		2.10

				80-84		15286		4905		10381				80-84		-0.68		1.44

				85-89		6161		1719		4442				85-89		-0.24		0.62

				90-94		3031		704		2327				90-94		-0.10		0.32

				95-99		675		131		544				95-99		-0.02		0.08

				100+		72		12		60				100+		-0.00		0.01

				Total		720900		347852		373050

														Age		Male		Female

		2010		0-4		32483		16675		15808				0-4		-2.34		2.22

				5-9		33943		17422		16520				5-9		-2.44		2.32

				10-14		36610		18788		17822				10-14		-2.63		2.50

				15-19		41877		21471		20407				15-19		-3.01		2.86

				20-24		49087		25059		24028				20-24		-3.51		3.37

				25-29		50203		25513		24690				25-29		-3.58		3.46

				30-34		50244		25437		24807				30-34		-3.57		3.48

				35-39		51665		26100		25565				35-39		-3.66		3.58

				40-44		52745		26523		26222				40-44		-3.72		3.68

				45-49		54887		27211		27676				45-49		-3.82		3.88

				50-54		53085		25831		27255				50-54		-3.62		3.82

				55-59		48430		23061		25369				55-59		-3.23		3.56

				60-64		41779		19472		22307				60-64		-2.73		3.13

				65-69		31745		14269		17476				65-69		-2.00		2.45

				70-74		31651		13194		18458				70-74		-1.85		2.59

				75-79		23185		9038		14147				75-79		-1.27		1.98

				80-84		17069		5811		11258				80-84		-0.81		1.58

				85-89		8920		2501		6419				85-89		-0.35		0.90

				90-94		2662		622		2041				90-94		-0.09		0.29

				95-99		836		155		681				95-99		-0.02		0.10

				100+		105		16		88				100+		-0.00		0.01

				Total		713211		344169		369044

														Age		Male		Female

		2015		0-4		31643		16246		15398				0-4		-2.31		2.19

				5-9		32584		16727		15857				5-9		-2.37		2.25

				10-14		34073		17491		16582				10-14		-2.48		2.35

				15-19		36749		18856		17893				15-19		-2.68		2.54

				20-24		41991		21505		20486				20-24		-3.05		2.91

				25-29		49101		25021		24080				25-29		-3.55		3.42

				30-34		50112		25408		24704				30-34		-3.61		3.51

				35-39		50044		25256		24787				35-39		-3.58		3.52

				40-44		51294		25802		25492				40-44		-3.66		3.62

				45-49		52094		26037		26057				45-49		-3.70		3.70

				50-54		53695		26358		27337				50-54		-3.74		3.88

				55-59		51228		24531		26697				55-59		-3.48		3.79

				60-64		45843		21312		24531				60-64		-3.03		3.48

				65-69		38487		17357		21131				65-69		-2.46		3.00

				70-74		28039		12052		15987				70-74		-1.71		2.27

				75-79		25719		10039		15679				75-79		-1.42		2.23

				80-84		16770		5968		10802				80-84		-0.85		1.53

				85-89		10098		3016		7082				85-89		-0.43		1.01

				90-94		4013		934		3079				90-94		-0.13		0.44

				95-99		787		144		643				95-99		-0.02		0.09

				100+		141		20		121				100+		-0.00		0.02

				Total		704505		340080		364425

														Age		Male		Female

		2020		0-4		30990		15913		15078				0-4		-2.29		2.17

				5-9		31748		16300		15448				5-9		-2.35		2.22

				10-14		32715		16796		15919				10-14		-2.42		2.29

				15-19		34221		17565		16656				15-19		-2.53		2.40

				20-24		36903		18921		17981				20-24		-2.72		2.59

				25-29		42086		21531		20555				25-29		-3.10		2.96

				30-34		49057		24956		24101				30-34		-3.59		3.47

				35-39		49950		25262		24688				35-39		-3.64		3.55

				40-44		49730		25009		24722				40-44		-3.60		3.56

				45-49		50718		25375		25342				45-49		-3.65		3.65

				50-54		51133		25352		25781				50-54		-3.65		3.71

				55-59		52065		25222		26844				55-59		-3.63		3.86

				60-64		48702		22825		25876				60-64		-3.28		3.72

				65-69		42350		19075		23276				65-69		-2.75		3.35

				70-74		34134		14746		19388				70-74		-2.12		2.79

				75-79		23275		9425		13850				75-79		-1.36		1.99

				80-84		18817		6731		12086				80-84		-0.97		1.74

				85-89		10231		3200		7032				85-89		-0.46		1.01

				90-94		4652		1159		3493				90-94		-0.17		0.50

				95-99		1252		225		1027				95-99		-0.03		0.15

				100+		148		20		128				100+		-0.00		0.02

				Total		694877		335608		359271

														Age		Male		Female

		2025		0-4		29920		15365		14555				0-4		-2.25		2.13

				5-9		31100		15970		15129				5-9		-2.34		2.21

				10-14		31879		16370		15509				10-14		-2.39		2.27

				15-19		32864		16872		15992				15-19		-2.47		2.34

				20-24		34390		17643		16747				20-24		-2.58		2.45

				25-29		37040		18979		18061				25-29		-2.78		2.64

				30-34		42118		21523		20595				30-34		-3.15		3.01

				35-39		48937		24844		24093				35-39		-3.63		3.52

				40-44		49669		25043		24626				40-44		-3.66		3.60

				45-49		49211		24630		24581				45-49		-3.60		3.60

				50-54		49827		24742		25085				50-54		-3.62		3.67

				55-59		49748		24383		25365				55-59		-3.57		3.71

				60-64		49748		23651		26097				60-64		-3.46		3.82

				65-69		45192		20565		24626				65-69		-3.01		3.60

				70-74		37660		16262		21399				70-74		-2.38		3.13

				75-79		28475		11604		16871				75-79		-1.70		2.47

				80-84		17465		6507		10958				80-84		-0.95		1.60

				85-89		11669		3683		7986				85-89		-0.54		1.17

				90-94		4891		1274		3617				90-94		-0.19		0.53

				95-99		1497		289		1208				95-99		-0.04		0.18

				100+		234		30		203				100+		-0.00		0.03

				Total		683534		330229		353303

														Age		Male		Female

		2030		0-4		28909		14847		14061				0-4		-2.21		2.10

				5-9		30036		15427		14609				5-9		-2.30		2.18

				10-14		31234		16042		15192				10-14		-2.39		2.27

				15-19		32030		16448		15582				15-19		-2.45		2.32

				20-24		33040		16956		16084				20-24		-2.53		2.40

				25-29		34545		17715		16831				25-29		-2.64		2.51

				30-34		37116		19003		18113				30-34		-2.83		2.70

				35-39		42083		21472		20611				35-39		-3.20		3.07

				40-44		48706		24661		24045				40-44		-3.68		3.59

				45-49		49190		24694		24496				45-49		-3.68		3.65

				50-54		48391		24048		24343				50-54		-3.59		3.63

				55-59		48523		23826		24698				55-59		-3.55		3.68

				60-64		47722		22995		24727				60-64		-3.43		3.69

				65-69		46447		21497		24950				65-69		-3.21		3.72

				70-74		40414		17661		22753				70-74		-2.63		3.39

				75-79		31541		12846		18695				75-79		-1.92		2.79

				80-84		21536		8073		13463				80-84		-1.20		2.01

				85-89		11186		3674		7512				85-89		-0.55		1.12

				90-94		5716		1503		4213				90-94		-0.22		0.63

				95-99		1647		329		1318				95-99		-0.05		0.20

				100+		300		41		259				100+		-0.01		0.04

				Total		670312		323758		346555

														Age		Male		Female

		2035		0-4		28243		14507		13736				0-4		-2.21		2.10

				5-9		29029		14911		14118				5-9		-2.28		2.15

				10-14		30175		15501		14674				10-14		-2.37		2.24

				15-19		31390		16123		15266				15-19		-2.46		2.33

				20-24		32213		16538		15675				20-24		-2.52		2.39

				25-29		33204		17036		16168				25-29		-2.60		2.47

				30-34		34640		17753		16887				30-34		-2.71		2.58

				35-39		37131		18988		18143				35-39		-2.90		2.77

				40-44		41957		21364		20593				40-44		-3.26		3.14

				45-49		48289		24356		23933				45-49		-3.72		3.65

				50-54		48419		24148		24271				50-54		-3.68		3.70

				55-59		47174		23194		23980				55-59		-3.54		3.66

				60-64		46601		22501		24100				60-64		-3.43		3.68

				65-69		44783		21051		23732				65-69		-3.21		3.62

				70-74		41870		18664		23206				70-74		-2.85		3.54

				75-79		34115		14088		20027				75-79		-2.15		3.06

				80-84		24022		9000		15022				80-84		-1.37		2.29

				85-89		13996		4626		9370				85-89		-0.71		1.43

				90-94		5709		1559		4150				90-94		-0.24		0.63

				95-99		1998		404		1594				95-99		-0.06		0.24

				100+		353		49		304				100+		-0.01		0.05

				Total		655311		316361		338949

														Age		Male		Female

		2040		0-4		28045		14406		13639				0-4		-2.25		2.13

				5-9		28365		14572		13794				5-9		-2.28		2.16

				10-14		29171		14988		14183				10-14		-2.35		2.22

				15-19		30336		15586		14750				15-19		-2.44		2.31

				20-24		31581		16219		15361				20-24		-2.54		2.40

				25-29		32385		16624		15761				25-29		-2.60		2.47

				30-34		33308		17082		16226				30-34		-2.67		2.54

				35-39		34677		17754		16923				35-39		-2.78		2.65

				40-44		37070		18924		18146				40-44		-2.96		2.84

				45-49		41682		21158		20524				45-49		-3.31		3.21

				50-54		47598		23866		23732				50-54		-3.74		3.71

				55-59		47261		23335		23926				55-59		-3.65		3.75

				60-64		45363		21947		23416				60-64		-3.44		3.67

				65-69		43796		20638		23158				65-69		-3.23		3.62

				70-74		40627		18440		22187				70-74		-2.89		3.47

				75-79		35711		15095		20616				75-79		-2.36		3.23

				80-84		26272		10005		16268				80-84		-1.57		2.55

				85-89		15789		5218		10572				85-89		-0.82		1.65

				90-94		7302		2005		5297				90-94		-0.31		0.83

				95-99		2094		437		1657				95-99		-0.07		0.26

				100+		444		63		382				100+		-0.01		0.06

				Total		638877		308362		330518

														Age		Male		Female

		2045		0-4		28049		14409		13641				0-4		-2.32		2.19

				5-9		28168		14471		13697				5-9		-2.33		2.20

				10-14		28508		14649		13859				10-14		-2.36		2.23

				15-19		29337		15075		14262				15-19		-2.43		2.29

				20-24		30536		15688		14848				20-24		-2.52		2.39

				25-29		31762		16313		15449				25-29		-2.62		2.49

				30-34		32498		16678		15820				30-34		-2.68		2.55

				35-39		33357		17092		16265				35-39		-2.75		2.62

				40-44		34644		17710		16935				40-44		-2.85		2.72

				45-49		36881		18776		18104				45-49		-3.02		2.91

				50-54		41183		20800		20383				50-54		-3.35		3.28

				55-59		46536		23119		23417				55-59		-3.72		3.77

				60-64		45516		22130		23386				60-64		-3.56		3.76

				65-69		42699		20174		22525				65-69		-3.25		3.62

				70-74		39812		18120		21692				70-74		-2.92		3.49

				75-79		34929		15070		19859				75-79		-2.42		3.20

				80-84		27893		10908		16985				80-84		-1.76		2.73

				85-89		17554		5908		11647				85-89		-0.95		1.87

				90-94		8388		2300		6088				90-94		-0.37		0.98

				95-99		2767		577		2189				95-99		-0.09		0.35

				100+		504		71		433				100+		-0.01		0.07

				Total		621521		300038		321484

														Age		Male		Female

		2050		0-4		27660		14210		13451				0-4		-2.36		2.23

				5-9		28173		14475		13698				5-9		-2.40		2.27

				10-14		28310		14548		13762				10-14		-2.41		2.28

				15-19		28675		14737		13938				15-19		-2.44		2.31

				20-24		29544		15182		14362				20-24		-2.52		2.38

				25-29		30727		15789		14939				25-29		-2.62		2.48

				30-34		31884		16373		15511				30-34		-2.71		2.57

				35-39		32557		16696		15861				35-39		-2.77		2.63

				40-44		33339		17059		16280				40-44		-2.83		2.70

				45-49		34495		17590		16905				45-49		-2.92		2.80

				50-54		36501		18501		18000				50-54		-3.07		2.98

				55-59		40384		20236		20149				55-59		-3.35		3.34

				60-64		44907		21993		22914				60-64		-3.65		3.80

				65-69		42922		20401		22521				65-69		-3.38		3.73

				70-74		38888		17764		21124				70-74		-2.94		3.50

				75-79		34323		14861		19463				75-79		-2.46		3.23

				80-84		27567		11037		16530				80-84		-1.83		2.74

				85-89		18999		6598		12400				85-89		-1.09		2.06

				90-94		9538		2673		6865				90-94		-0.44		1.14

				95-99		3261		679		2582				95-99		-0.11		0.43

				100+		674		95		579				100+		-0.02		0.10

				Total		603328		291497		311834





Hoja2

		





Hoja3

		






1950

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1950

-4.701682573

4.5012112191

-3.9373741354

3.8365000146

-4.6257989668

4.5594008114

-4.2226673088

4.1858199807

-4.3468902314

4.5650555993

-3.5163660508

4.1912923562

-2.5933587252

3.1353063071

-3.3022137583

4.097714736

-3.2772232437

3.9238756093

-2.9251670899

3.5616043546

-2.3901511835

3.030419111

-1.902197706

2.5457490588

-1.6428071097

2.2655634358

-1.3018781193

1.8445553513

-0.9764541926

1.4348568427

-0.6003195867

0.9478154277

-0.1273847396

0.2427910574

0

0

0

0

0

0

0

0



1955

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1955

-4.8825924286

4.6485585562

-4.4244207748

4.2464647517

-3.7318680174

3.6426295824

-4.371468007

4.3205986267

-3.9757979809

3.9593044958

-4.0650364159

4.3075774543

-3.2986970147

3.9584364176

-2.3997152704

2.9297637959

-3.0849761713

3.8593018915

-3.0111895275

3.651310364

-2.6474647777

3.2849813797

-2.0993602264

2.7601413231

-1.6186185404

2.2649895397

-1.3217358091

1.9339045288

-0.9757198538

1.4859761973

-0.6258843546

1.0033247394

-0.1402235591

0.2626225799

0

0

0

0

0

0

0

0



1960

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1960

-4.8416972213

4.6341628649

-4.6067339611

4.3955644488

-4.1949699356

4.0356840124

-3.5241184334

3.4656254699

-4.1080566622

4.0789754148

-3.710668026

3.7195906814

-3.796920362

4.0581558854

-3.0722024584

3.7252086497

-2.2352904242

2.7551177212

-2.8479794316

3.6067356135

-2.7397509257

3.3856520396

-2.3493021327

3.010570042

-1.7967584323

2.4776892305

-1.310308476

1.9600099802

-0.9824835055

1.5601428286

-0.6306995527

1.0571694363

-0.1525113144

0.2897109115

0

0

0

0

0

0

0

0



1965

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1965

-4.5951101639

4.3829263721

-4.584241061

4.3915901498

-4.3816661862

4.1817692064

-3.9947891315

3.8470323411

-3.3459509441

3.2952284638

-3.8949194032

3.8712909186

-3.5211167767

3.530883217

-3.5954677416

3.8486075734

-2.8888185285

3.524739811

-2.0744234256

2.58464117

-2.5997634001

3.3606006046

-2.4411375068

3.1186449222

-2.0185026787

2.719166009

-1.449371246

2.1536576107

-0.9818422972

1.602956396

-0.640331933

1.1340097381

-0.1605161721

0.3211373597

0

0

0

0

0

0

0

0



1970

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1970

-4.1070335367

3.9206340021

-4.4126739501

4.2195737786

-4.4332327223

4.2469854748

-4.2189646298

4.0462709433

-3.8099212066

3.6810862342

-3.1931580406

3.1485378906

-3.702863304

3.7060613352

-3.3526027406

3.3713340663

-3.4001163474

3.6781927773

-2.7061435703

3.3399629028

-1.9182095898

2.4367475109

-2.351466678

3.1343751808

-2.1355234263

2.8689385887

-1.6646513994

2.4231939499

-1.0958587018

1.8074967944

-0.6504186375

1.2024597429

-0.1720337753

0.3664030068

0

0

0

0

0

0

0

0



1975

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1975

-3.8825089711

3.7059708047

-3.9840849512

3.8143480877

-4.2715139257

4.0776767932

-4.2582070287

4.0915751078

-4.0602299728

3.953035525

-3.694586015

3.5941928702

-3.0619169916

3.0341203624

-3.5489494205

3.591975054

-3.1859668422

3.2547191432

-3.2043007891

3.520709228

-2.526388316

3.2170162684

-1.7470477171

2.3063809528

-2.0736581103

2.8985378677

-1.7625724302

2.5695618039

-1.2557275102

2.0318153121

-0.7163546199

1.346362264

-0.1780659953

0.4079303192

0

0

0

0

0

0

0

0



1980

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1980

-3.6875100976

3.5168601565

-3.76713712

3.602257253

-3.885279387

3.7199667644

-4.1382971357

3.9579823205

-4.1534435802

3.989717728

-3.9409606019

3.8479181573

-3.6065848085

3.5478743047

-2.8934036513

2.8941249106

-3.4043437118

3.4970976527

-3.0001500219

3.1203118148

-3.0047660812

3.3684250006

-2.3361587463

3.0790557851

-1.5456585963

2.1445922866

-1.6880351744

2.5486417246

-1.3727006255

2.2265273386

-0.8639243428

1.6062443742

-0.2013755857

0.4798778283

0

0

0

0

0

0

0

0



1985

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1985

-3.578700998

3.413279825

-3.5901630297

3.4328077308

-3.7059153989

3.539786693

-3.8335543194

3.6686991726

-4.0526064802

3.9144960739

-4.0305314562

3.925816599

-3.8140264136

3.7654896622

-3.4704484768

3.450920571

-2.7909339575

2.8326783938

-3.2120574913

3.3674316983

-2.8032450285

3.00291079

-2.7436707652

3.2099348928

-2.0766088235

2.8816396649

-1.3075206493

1.9530735933

-1.3512461776

2.2602843433

-0.9248869009

1.733879926

-0.229334971

0.5575358613

0

0

0

0

0

0

0

0



1990

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1990

-3.4221122162

3.2590885356

-3.4996765843

3.3449633716

-3.5320874095

3.3784822592

-3.6417855872

3.4859643121

-3.7272448998

3.5982941379

-3.9406854197

3.8427604051

-3.9453946849

3.8833431905

-3.719488463

3.7036985738

-3.350919207

3.361307292

-2.6840041497

2.7488258001

-3.0277805095

3.2367887798

-2.5822009166

2.8592165168

-2.4575438966

3.0309661889

-1.7766395515

2.6252768425

-1.0683106619

1.7389654298

-0.9447617043

1.7943685499

-0.2731373817

0.6558806026

0

0

0

0

0

0

0

0



1995

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

1995

-2.9210004035

2.7733170827

-3.4255393324

3.2689346213

-3.5099494089

3.3617170794

-3.5246353896

3.3827166594

-3.645691792

3.4970477061

-3.7423173105

3.6047906493

-3.9277449745

3.8423741329

-3.8628247043

3.84155062

-3.6083592054

3.6474760701

-3.2176023146

3.2929537488

-2.550556832

2.6897305191

-2.796375445

3.1235845871

-2.3180516782

2.7265140972

-2.0844485071

2.797198958

-1.4276969363

2.325737799

-0.7551613674

1.3925603841

-0.5787923457

1.2747980335

-0.2524067166

0.6643004395

-0.0683515741

0.221250477

-0.0100194075

0.0385678561

-0.0010980173

0.0039803126



2000

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2000

-2.5686610157

2.436529379

-2.9379696276

2.7900261926

-3.4454596077

3.2885790693

-3.5263060202

3.3816624387

-3.5315307883

3.4040739442

-3.6452382426

3.5180563862

-3.7335093255

3.6221392676

-3.8974020528

3.8521665601

-3.802118781

3.8381421824

-3.5117316669

3.6254391211

-3.0904503613

3.2520056922

-2.409443081

2.6363080138

-2.5374499007

3.0063040953

-2.0171729879

2.5612363451

-1.6869126433

2.5023889565

-1.0578780567

1.9345391548

-0.476416359

1.0173173565

-0.2807625412

0.7401296567

-0.085521205

0.2745753157

-0.0141618716

0.0555475351

-0.0012374451

0.0052247682



2005

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2005

-2.4101817173

2.2851990567

-2.5974476349

2.4640033292

-2.9715633236

2.822166736

-3.4792620336

3.3247329727

-3.5500069358

3.4190595089

-3.5476487724

3.4400055486

-3.6523789707

3.5501456513

-3.7281176307

3.6494659453

-3.8637813844

3.8691912887

-3.7245110279

3.835622139

-3.3890969621

3.5995283673

-2.9330004161

3.2043279234

-2.2305451519

2.5644333472

-2.2211124983

2.8385351644

-1.6641697878

2.3232071022

-1.253294493

2.0954362602

-0.6803995006

1.4400055486

-0.2384519351

0.6161742267

-0.0976557081

0.3227909557

-0.0181717298

0.075461229

-0.0016645859

0.0083229297



2010

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2010

-2.3380177816

2.216454878

-2.4427553697

2.3162850825

-2.634283543

2.4988397543

-3.0104695525

2.8612850895

-3.513546482

3.3689889808

-3.5772022585

3.4618086373

-3.5665462255

3.4782133198

-3.6595060929

3.5844932285

-3.7188153295

3.6766118302

-3.815280471

3.8804785681

-3.6217893442

3.8214497533

-3.2334049811

3.5570118801

-2.7301878406

3.1276859162

-2.0006702084

2.4503267616

-1.8499434249

2.5880139258

-1.2672266692

1.9835644711

-0.8147658968

1.5784950036

-0.3506676145

0.9000141613

-0.087211218

0.2861705722

-0.021732699

0.0954836647

-0.0022433754

0.0123385646



2015

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2015

-2.3060162809

2.1856480791

-2.374291169

2.2508002072

-2.4827361055

2.353709342

-2.6764891662

2.5397974464

-3.0524978531

2.9078572899

-3.5515716709

3.4180027111

-3.6065038573

3.5065755389

-3.5849284249

3.5183568605

-3.6624296492

3.6184271226

-3.6957864032

3.6986252759

-3.7413503098

3.8803131277

-3.4820192901

3.7894692018

-3.0251027317

3.4820192901

-2.4637156585

2.9994109339

-1.7107046792

2.2692528797

-1.4249721436

2.2255342404

-0.8471196088

1.5332751364

-0.4281020007

1.0052448173

-0.1325753543

0.4370444496

-0.0204398833

0.0912697568

-0.0028388727

0.0171751797



2020

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2020

-2.2900455764

2.1698804249

-2.3457388862

2.2231272585

-2.4171184253

2.2909090386

-2.527785493

2.3969709747

-2.7229279426

2.5876522032

-3.0985339852

2.9580774727

-3.591426972

3.4683836132

-3.6354635425

3.5528589952

-3.5990542211

3.5577519475

-3.6517254133

3.6469763714

-3.648415475

3.7101530199

-3.629707128

3.8631297338

-3.2847539924

3.7238245042

-2.7450901383

3.3496575653

-2.122102185

2.7901340813

-1.3563551535

1.9931585014

-0.9686606407

1.7393006244

-0.4605131556

1.0119776594

-0.1667921085

0.5026788914

-0.0323798313

0.1477959409

-0.0028782072

0.0184205262



2025

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2025

-2.2478764772

2.1293746909

-2.3363870707

2.2133500309

-2.3949064714

2.2689434615

-2.4683483192

2.3396056378

-2.5811444639

2.4500610065

-2.7765992621

2.6422972376

-3.1487826502

3.0130176407

-3.634639974

3.5247697993

-3.6637533758

3.6027469007

-3.6033320947

3.5961634681

-3.6197175269

3.6698979129

-3.5671963648

3.7108614934

-3.4601058616

3.8179519965

-3.0086286856

3.6027469007

-2.3791062332

3.130641636

-1.6976478127

2.4682020207

-0.95196435

1.6031389807

-0.5388173814

1.1683398339

-0.1863842911

0.5291616803

-0.042280267

0.1767285899

-0.004388955

0.0296985958



2030

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2030

-2.2149387151

2.0976798864

-2.3014655862

2.1794328611

-2.3932139064

2.266407285

-2.4537827161

2.3245891465

-2.5295683204

2.3994796453

-2.6427991741

2.5109202879

-2.8349485016

2.7021745098

-3.2032844407

3.0748367924

-3.6790330473

3.5871355429

-3.6839561279

3.6544176443

-3.5875830956

3.6315924525

-3.5544641898

3.6845528649

-3.4304920694

3.6888792085

-3.2070140472

3.7221472986

-2.6347432241

3.3943894783

-1.9164210099

2.7889997494

-1.2043645347

2.0084676986

-0.5481029729

1.1206721646

-0.2242239435

0.6285132893

-0.0490816217

0.1966248553

-0.0061165547

0.0386387235



2035

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2035

-2.2137580477

2.0961039873

-2.275408165

2.1543969199

-2.3654417521

2.2392421308

-2.4603585168

2.3295809165

-2.5236872264

2.3919940303

-2.5996816779

2.4672254853

-2.7090953761

2.5769443821

-2.8975555118

2.7686091032

-3.260131449

3.1424773886

-3.7167085552

3.6521590512

-3.6849679007

3.7037376147

-3.5393881684

3.6593312183

-3.4336368533

3.6776431343

-3.2123678681

3.6214865919

-2.8481133386

3.54121936

-2.1498189409

3.0561061847

-1.3733937016

2.2923466873

-0.7059243626

1.4298554427

-0.237902309

0.6332870957

-0.0616501173

0.2432432845

-0.0074773657

0.0463901873



2040

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2040

-2.2548941346

2.1348397266

-2.2808772268

2.1591010476

-2.3459914819

2.2199891372

-2.4395932237

2.3087386148

-2.5386733284

2.4043751771

-2.6020658124

2.4669850378

-2.6737541029

2.5397690009

-2.7789386689

2.6488666833

-2.9620725116

2.8402963325

-3.3117485838

3.2125119546

-3.7356173411

3.7146430377

-3.6525027509

3.7450088202

-3.4352465342

3.6651812477

-3.2303557649

3.6247978875

-2.8863145801

3.4728124506

-2.3627396197

3.2269122225

-1.5660291418

2.5463430363

-0.8167456334

1.6547786194

-0.313831927

0.8291110808

-0.0684012729

0.2593613481

-0.0098610531

0.059792417



2045

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2045

-2.3183448347

2.1947770067

-2.3283203625

2.2037871609

-2.3569597809

2.2298522496

-2.4255013105

2.2946931801

-2.524130319

2.3889780072

-2.6246900748

2.4856762684

-2.6834169722

2.5453685394

-2.7500277545

2.6169670856

-2.8494612411

2.7247671438

-3.0209759606

2.9128541111

-3.3466286739

3.2795352048

-3.7197455919

3.7676924834

-3.5606198342

3.7627047196

-3.2459080224

3.6241735999

-2.9154284409

3.4901475574

-2.4246968324

3.1952259055

-1.7550493065

2.7328119243

-0.9505712599

1.8739511617

-0.3700599014

0.9795324695

-0.0928367666

0.3522004888

-0.0114235883

0.0696677988



2050

		0-4		0-4

		5-9		5-9

		10-14		10-14

		15-19		15-19

		20-24		20-24

		25-29		25-29

		30-34		30-34

		35-39		35-39

		40-44		40-44

		45-49		45-49

		50-54		50-54

		55-59		55-59

		60-64		60-64

		65-69		65-69

		70-74		70-74

		75-79		75-79

		80-84		80-84

		85-89		85-89

		90-94		90-94

		95-99		95-99

		100+		100+



Male

Female

2050

-2.3552694388

2.2294672218

-2.399192479

2.2704068102

-2.4112920335

2.2810146388

-2.4426182773

2.3101861674

-2.5163758354

2.3804630317

-2.6169844595

2.4760992362

-2.7137808953

2.5709067041

-2.7673172802

2.6289182667

-2.8274835579

2.6983663944

-2.9154953856

2.8019584704

-3.0664911955

2.9834517874

-3.3540627983

3.3396427814

-3.6452808423

3.7979341254

-3.3814111064

3.732795428

-2.9443354195

3.5012464199

-2.4631709452

3.2259401188

-1.8293531877

2.7398032248

-1.0936008274

2.0552667869

-0.4430425904

1.1378553623

-0.1125424313

0.4279595842

-0.0157459955

0.0959676992



Hoja1

		Year		Age		Bothsexescombined		Male		Female				Age		Male		Female

		1950		0-4		50451		25775		24676				0-4		-4.70		4.50

				5-9		42617		21585		21032				5-9		-3.94		3.84

				10-14		50354		25359		24995				10-14		-4.63		4.56

				15-19		46096		23149		22947				15-19		-4.22		4.19

				20-24		48856		23830		25026				20-24		-4.35		4.57

				25-29		42254		19277		22977				25-29		-3.52		4.19

				30-34		31404		14217		17188				30-34		-2.59		3.14

				35-39		40567		18103		22464				35-39		-3.30		4.10

				40-44		39477		17966		21511				40-44		-3.28		3.92

				45-49		35561		16036		19525				45-49		-2.93		3.56

				50-54		29716		13103		16613				50-54		-2.39		3.03

				55-59		24385		10428		13956				55-59		-1.90		2.55

				60-64		21426		9006		12420				60-64		-1.64		2.27

				65-69		17250		7137		10112				65-69		-1.30		1.84

				70-74		13219		5353		7866				70-74		-0.98		1.43

				75-79		8487		3291		5196				75-79		-0.60		0.95

				80-84		6088		2095		3993				80-84		-0.13		0.24

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		548208		255710		292497

														Age		Male		Female

		1955		0-4		54898		28123		26775				0-4		-4.88		4.65

				5-9		49942		25484		24459				5-9		-4.42		4.25

				10-14		42476		21495		20981				10-14		-3.73		3.64

				15-19		50065		25179		24886				15-19		-4.37		4.32

				20-24		45706		22900		22805				20-24		-3.98		3.96

				25-29		48226		23414		24811				25-29		-4.07		4.31

				30-34		41800		19000		22800				30-34		-3.30		3.96

				35-39		30697		13822		16875				35-39		-2.40		2.93

				40-44		39998		17769		22229				40-44		-3.08		3.86

				45-49		38375		17344		21031				45-49		-3.01		3.65

				50-54		34169		15249		18921				50-54		-2.65		3.28

				55-59		27989		12092		15898				55-59		-2.10		2.76

				60-64		22369		9323		13046				60-64		-1.62		2.26

				65-69		18752		7613		11139				65-69		-1.32		1.93

				70-74		14178		5620		8559				70-74		-0.98		1.49

				75-79		9384		3605		5779				75-79		-0.63		1.00

				80-84		6961		2423		4538				80-84		-0.14		0.26

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		575985		270455		305532

														Age		Male		Female

		1960		0-4		57348		29302		28046				0-4		-4.84		4.63

				5-9		54482		27880		26602				5-9		-4.61		4.40

				10-14		49811		25388		24424				10-14		-4.19		4.04

				15-19		42302		21328		20974				15-19		-3.52		3.47

				20-24		49548		24862		24686				20-24		-4.11		4.08

				25-29		44967		22457		22511				25-29		-3.71		3.72

				30-34		47539		22979		24560				30-34		-3.80		4.06

				35-39		41138		18593		22545				35-39		-3.07		3.73

				40-44		30201		13528		16674				40-44		-2.24		2.76

				45-49		39063		17236		21828				45-49		-2.85		3.61

				50-54		37070		16581		20490				50-54		-2.74		3.39

				55-59		32438		14218		18220				55-59		-2.35		3.01

				60-64		25870		10874		14995				60-64		-1.80		2.48

				65-69		19792		7930		11862				65-69		-1.31		1.96

				70-74		15388		5946		9442				70-74		-0.98		1.56

				75-79		10215		3817		6398				75-79		-0.63		1.06

				80-84		8029		2769		5260				80-84		-0.15		0.29

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		605201		285688		319517

														Age		Male		Female

		1965		0-4		56995		29171		27824				0-4		-4.60		4.38

				5-9		56981		29102		27879				5-9		-4.58		4.39

				10-14		54363		27816		26547				10-14		-4.38		4.18

				15-19		49782		25360		24422				15-19		-3.99		3.85

				20-24		42160		21241		20919				20-24		-3.35		3.30

				25-29		49301		24726		24576				25-29		-3.89		3.87

				30-34		44768		22353		22415				30-34		-3.52		3.53

				35-39		47258		22825		24432				35-39		-3.60		3.85

				40-44		40715		18339		22376				40-44		-2.89		3.52

				45-49		29577		13169		16408				45-49		-2.07		2.58

				50-54		37838		16504		21334				50-54		-2.60		3.36

				55-59		35294		15497		19798				55-59		-2.44		3.12

				60-64		30076		12814		17262				60-64		-2.02		2.72

				65-69		22873		9201		13672				65-69		-1.45		2.15

				70-74		16409		6233		10176				70-74		-0.98		1.60

				75-79		11264		4065		7199				75-79		-0.64		1.13

				80-84		9173		3057		6116				80-84		-0.16		0.32

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		634827		301473		333355

														Age		Male		Female

		1970		0-4		52714		26969		25745				0-4		-4.11		3.92

				5-9		56684		28976		27708				5-9		-4.41		4.22

				10-14		56999		29111		27888				10-14		-4.43		4.25

				15-19		54274		27704		26570				15-19		-4.22		4.05

				20-24		49189		25018		24172				20-24		-3.81		3.68

				25-29		41643		20968		20675				25-29		-3.19		3.15

				30-34		48650		24315		24336				30-34		-3.70		3.71

				35-39		44153		22015		22138				35-39		-3.35		3.37

				40-44		46480		22327		24153				40-44		-3.40		3.68

				45-49		39701		17770		21932				45-49		-2.71		3.34

				50-54		28598		12596		16001				50-54		-1.92		2.44

				55-59		36023		15441		20582				55-59		-2.35		3.13

				60-64		32863		14023		18839				60-64		-2.14		2.87

				65-69		26844		10931		15912				65-69		-1.66		2.42

				70-74		19065		7196		11869				70-74		-1.10		1.81

				75-79		12167		4271		7896				75-79		-0.65		1.20

				80-84		10607		3389		7218				80-84		-0.17		0.37

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		656654		313020		343634

														Age		Male		Female

		1975		0-4		51323		26259		25065				0-4		-3.88		3.71

				5-9		52744		26946		25798				5-9		-3.98		3.81

				10-14		56470		28890		27579				10-14		-4.27		4.08

				15-19		56473		28800		27673				15-19		-4.26		4.09

				20-24		54197		27461		26736				20-24		-4.06		3.95

				25-29		49297		24988		24309				25-29		-3.69		3.59

				30-34		41229		20709		20521				30-34		-3.06		3.03

				35-39		48297		24003		24294				35-39		-3.55		3.59

				40-44		43562		21548		22013				40-44		-3.19		3.25

				45-49		45483		21672		23812				45-49		-3.20		3.52

				50-54		38845		17087		21758				50-54		-2.53		3.22

				55-59		27415		11816		15599				55-59		-1.75		2.31

				60-64		33630		14025		19604				60-64		-2.07		2.90

				65-69		29300		11921		17379				65-69		-1.76		2.57

				70-74		22234		8493		13742				70-74		-1.26		2.03

				75-79		13951		4845		9106				75-79		-0.72		1.35

				80-84		11891		3613		8277				80-84		-0.18		0.41

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		676341		323076		353265

														Age		Male		Female

		1980		0-4		49944		25563		24380				0-4		-3.69		3.52

				5-9		51087		26115		24972				5-9		-3.77		3.60

				10-14		52723		26934		25788				10-14		-3.89		3.72

				15-19		56126		28688		27438				15-19		-4.14		3.96

				20-24		56451		28793		27658				20-24		-4.15		3.99

				25-29		53995		27320		26675				25-29		-3.94		3.85

				30-34		49597		25002		24595				30-34		-3.61		3.55

				35-39		40121		20058		20063				35-39		-2.89		2.89

				40-44		47844		23600		24243				40-44		-3.40		3.50

				45-49		42429		20798		21631				45-49		-3.00		3.12

				50-54		44180		20830		23351				50-54		-3.00		3.37

				55-59		37540		16195		21345				55-59		-2.34		3.08

				60-64		25582		10715		14867				60-64		-1.55		2.14

				65-69		29370		11702		17668				65-69		-1.69		2.55

				70-74		24951		9516		15435				70-74		-1.37		2.23

				75-79		17124		5989		11135				75-79		-0.86		1.61

				80-84		14168		4188		9980				80-84		-0.20		0.48

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		693232		332006		361224

														Age		Male		Female

		1985		0-4		49411		25290		24121				0-4		-3.58		3.41

				5-9		49630		25371		24259				5-9		-3.59		3.43

				10-14		51204		26189		25015				10-14		-3.71		3.54

				15-19		53018		27091		25926				15-19		-3.83		3.67

				20-24		56302		28639		27663				20-24		-4.05		3.91

				25-29		56226		28483		27743				25-29		-4.03		3.93

				30-34		53563		26953		26610				30-34		-3.81		3.77

				35-39		48912		24525		24387				35-39		-3.47		3.45

				40-44		39742		19723		20018				40-44		-2.79		2.83

				45-49		46495		22699		23797				45-49		-3.21		3.37

				50-54		41032		19810		21221				50-54		-2.80		3.00

				55-59		42073		19389		22684				55-59		-2.74		3.21

				60-64		35039		14675		20364				60-64		-2.08		2.88

				65-69		23042		9240		13802				65-69		-1.31		1.95

				70-74		25522		9549		15973				70-74		-1.35		2.26

				75-79		18788		6536		12253				75-79		-0.92		1.73

				80-84		16682		4862		11820				80-84		-0.23		0.56

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		706681		339024		367656

														Age		Male		Female

		1990		0-4		48238		24707		23530				0-4		-3.42		3.26

				5-9		49417		25267		24150				5-9		-3.50		3.34

				10-14		49894		25501		24392				10-14		-3.53		3.38

				15-19		51461		26293		25168				15-19		-3.64		3.49

				20-24		52888		26910		25979				20-24		-3.73		3.60

				25-29		56194		28451		27744				25-29		-3.94		3.84

				30-34		56522		28485		28037				30-34		-3.95		3.88

				35-39		53594		26854		26740				35-39		-3.72		3.70

				40-44		48461		24193		24268				40-44		-3.35		3.36

				45-49		39223		19378		19846				45-49		-2.68		2.75

				50-54		45229		21860		23369				50-54		-3.03		3.24

				55-59		39286		18643		20643				55-59		-2.58		2.86

				60-64		39627		17743		21883				60-64		-2.46		3.03

				65-69		31781		12827		18954				65-69		-1.78		2.63

				70-74		20268		7713		12555				70-74		-1.07		1.74

				75-79		19776		6821		12955				75-79		-0.94		1.79

				80-84		20122		5916		14206				80-84		-0.27		0.66

				85-89										85-89		0		0

				90-94										90-94		0		0

				95-99										95-99		0		0

				100+										100+		0		0

				Total		721981		347562		374419

														Age		Male		Female

		1995		0-4		41488		21282		20206				0-4		-2.92		2.77

				5-9		48775		24958		23817				5-9		-3.43		3.27

				10-14		50065		25573		24493				10-14		-3.51		3.36

				15-19		50326		25680		24646				15-19		-3.52		3.38

				20-24		52042		26562		25479				20-24		-3.65		3.50

				25-29		53531		27266		26264				25-29		-3.74		3.60

				30-34		56612		28617		27995				30-34		-3.93		3.84

				35-39		56134		28144		27989				35-39		-3.86		3.84

				40-44		52865		26290		26575				40-44		-3.61		3.65

				45-49		47435		23443		23992				45-49		-3.22		3.29

				50-54		38180		18583		19597				50-54		-2.55		2.69

				55-59		43132		20374		22758				55-59		-2.80		3.12

				60-64		36753		16889		19865				60-64		-2.32		2.73

				65-69		35567		15187		20380				65-69		-2.08		2.80

				70-74		27347		10402		16945				70-74		-1.43		2.33

				75-79		15648		5502		10146				75-79		-0.76		1.39

				80-84		13506		4217		9288				80-84		-0.58		1.27

				85-89		6679		1839		4840				85-89		-0.25		0.66

				90-94		2110		498		1612				90-94		-0.07		0.22

				95-99		354		73		281				95-99		-0.01		0.04

				100+		37		8		29				100+		-0.00		0.00

				Total		728586		351387		377197

														Age		Male		Female

		2000		0-4		36403		18682		17721				0-4		-2.57		2.44

				5-9		41660		21368		20292				5-9		-2.94		2.79

				10-14		48977		25059		23918				10-14		-3.45		3.29

				15-19		50242		25647		24595				15-19		-3.53		3.38

				20-24		50443		25685		24758				20-24		-3.53		3.40

				25-29		52099		26512		25587				25-29		-3.65		3.52

				30-34		53497		27154		26344				30-34		-3.73		3.62

				35-39		56363		28346		28017				35-39		-3.90		3.85

				40-44		55568		27653		27915				40-44		-3.80		3.84

				45-49		51909		25541		26368				45-49		-3.51		3.63

				50-54		46129		22477		23652				50-54		-3.09		3.25

				55-59		36699		17524		19174				55-59		-2.41		2.64

				60-64		40320		18455		21865				60-64		-2.54		3.01

				65-69		33300		14671		18628				65-69		-2.02		2.56

				70-74		30469		12269		18200				70-74		-1.69		2.50

				75-79		21765		7694		14070				75-79		-1.06		1.93

				80-84		10865		3465		7399				80-84		-0.48		1.02

				85-89		7425		2042		5383				85-89		-0.28		0.74

				90-94		2619		622		1997				90-94		-0.09		0.27

				95-99		506		103		404				95-99		-0.01		0.06

				100+		47		9		38				100+		-0.00		0.01

				Total		727305		350978		376325

														Age		Male		Female

		2005		0-4		33849		17375		16474				0-4		-2.41		2.29

				5-9		36488		18725		17763				5-9		-2.60		2.46

				10-14		41767		21422		20345				10-14		-2.97		2.82

				15-19		49050		25082		23968				15-19		-3.48		3.32

				20-24		50240		25592		24648				20-24		-3.55		3.42

				25-29		50374		25575		24799				25-29		-3.55		3.44

				30-34		51922		26330		25593				30-34		-3.65		3.55

				35-39		53185		26876		26309				35-39		-3.73		3.65

				40-44		55746		27854		27893				40-44		-3.86		3.87

				45-49		54502		26850		27651				45-49		-3.72		3.84

				50-54		50381		24432		25949				50-54		-3.39		3.60

				55-59		44244		21144		23100				55-59		-2.93		3.20

				60-64		34567		16080		18487				60-64		-2.23		2.56

				65-69		36475		16012		20463				65-69		-2.22		2.84

				70-74		28744		11997		16748				70-74		-1.66		2.32

				75-79		24141		9035		15106				75-79		-1.25		2.10

				80-84		15286		4905		10381				80-84		-0.68		1.44

				85-89		6161		1719		4442				85-89		-0.24		0.62

				90-94		3031		704		2327				90-94		-0.10		0.32

				95-99		675		131		544				95-99		-0.02		0.08

				100+		72		12		60				100+		-0.00		0.01

				Total		720900		347852		373050

														Age		Male		Female

		2010		0-4		32483		16675		15808				0-4		-2.34		2.22

				5-9		33943		17422		16520				5-9		-2.44		2.32

				10-14		36610		18788		17822				10-14		-2.63		2.50

				15-19		41877		21471		20407				15-19		-3.01		2.86

				20-24		49087		25059		24028				20-24		-3.51		3.37

				25-29		50203		25513		24690				25-29		-3.58		3.46

				30-34		50244		25437		24807				30-34		-3.57		3.48

				35-39		51665		26100		25565				35-39		-3.66		3.58

				40-44		52745		26523		26222				40-44		-3.72		3.68

				45-49		54887		27211		27676				45-49		-3.82		3.88

				50-54		53085		25831		27255				50-54		-3.62		3.82

				55-59		48430		23061		25369				55-59		-3.23		3.56

				60-64		41779		19472		22307				60-64		-2.73		3.13

				65-69		31745		14269		17476				65-69		-2.00		2.45

				70-74		31651		13194		18458				70-74		-1.85		2.59

				75-79		23185		9038		14147				75-79		-1.27		1.98

				80-84		17069		5811		11258				80-84		-0.81		1.58

				85-89		8920		2501		6419				85-89		-0.35		0.90

				90-94		2662		622		2041				90-94		-0.09		0.29

				95-99		836		155		681				95-99		-0.02		0.10

				100+		105		16		88				100+		-0.00		0.01

				Total		713211		344169		369044

														Age		Male		Female

		2015		0-4		31643		16246		15398				0-4		-2.31		2.19

				5-9		32584		16727		15857				5-9		-2.37		2.25

				10-14		34073		17491		16582				10-14		-2.48		2.35

				15-19		36749		18856		17893				15-19		-2.68		2.54

				20-24		41991		21505		20486				20-24		-3.05		2.91

				25-29		49101		25021		24080				25-29		-3.55		3.42

				30-34		50112		25408		24704				30-34		-3.61		3.51

				35-39		50044		25256		24787				35-39		-3.58		3.52

				40-44		51294		25802		25492				40-44		-3.66		3.62

				45-49		52094		26037		26057				45-49		-3.70		3.70

				50-54		53695		26358		27337				50-54		-3.74		3.88

				55-59		51228		24531		26697				55-59		-3.48		3.79

				60-64		45843		21312		24531				60-64		-3.03		3.48

				65-69		38487		17357		21131				65-69		-2.46		3.00

				70-74		28039		12052		15987				70-74		-1.71		2.27

				75-79		25719		10039		15679				75-79		-1.42		2.23

				80-84		16770		5968		10802				80-84		-0.85		1.53

				85-89		10098		3016		7082				85-89		-0.43		1.01

				90-94		4013		934		3079				90-94		-0.13		0.44

				95-99		787		144		643				95-99		-0.02		0.09

				100+		141		20		121				100+		-0.00		0.02

				Total		704505		340080		364425

														Age		Male		Female

		2020		0-4		30990		15913		15078				0-4		-2.29		2.17

				5-9		31748		16300		15448				5-9		-2.35		2.22

				10-14		32715		16796		15919				10-14		-2.42		2.29

				15-19		34221		17565		16656				15-19		-2.53		2.40

				20-24		36903		18921		17981				20-24		-2.72		2.59

				25-29		42086		21531		20555				25-29		-3.10		2.96

				30-34		49057		24956		24101				30-34		-3.59		3.47

				35-39		49950		25262		24688				35-39		-3.64		3.55

				40-44		49730		25009		24722				40-44		-3.60		3.56

				45-49		50718		25375		25342				45-49		-3.65		3.65

				50-54		51133		25352		25781				50-54		-3.65		3.71

				55-59		52065		25222		26844				55-59		-3.63		3.86

				60-64		48702		22825		25876				60-64		-3.28		3.72

				65-69		42350		19075		23276				65-69		-2.75		3.35

				70-74		34134		14746		19388				70-74		-2.12		2.79

				75-79		23275		9425		13850				75-79		-1.36		1.99

				80-84		18817		6731		12086				80-84		-0.97		1.74

				85-89		10231		3200		7032				85-89		-0.46		1.01

				90-94		4652		1159		3493				90-94		-0.17		0.50

				95-99		1252		225		1027				95-99		-0.03		0.15

				100+		148		20		128				100+		-0.00		0.02

				Total		694877		335608		359271

														Age		Male		Female

		2025		0-4		29920		15365		14555				0-4		-2.25		2.13

				5-9		31100		15970		15129				5-9		-2.34		2.21

				10-14		31879		16370		15509				10-14		-2.39		2.27

				15-19		32864		16872		15992				15-19		-2.47		2.34

				20-24		34390		17643		16747				20-24		-2.58		2.45

				25-29		37040		18979		18061				25-29		-2.78		2.64

				30-34		42118		21523		20595				30-34		-3.15		3.01

				35-39		48937		24844		24093				35-39		-3.63		3.52

				40-44		49669		25043		24626				40-44		-3.66		3.60

				45-49		49211		24630		24581				45-49		-3.60		3.60

				50-54		49827		24742		25085				50-54		-3.62		3.67

				55-59		49748		24383		25365				55-59		-3.57		3.71

				60-64		49748		23651		26097				60-64		-3.46		3.82

				65-69		45192		20565		24626				65-69		-3.01		3.60

				70-74		37660		16262		21399				70-74		-2.38		3.13

				75-79		28475		11604		16871				75-79		-1.70		2.47

				80-84		17465		6507		10958				80-84		-0.95		1.60

				85-89		11669		3683		7986				85-89		-0.54		1.17

				90-94		4891		1274		3617				90-94		-0.19		0.53

				95-99		1497		289		1208				95-99		-0.04		0.18

				100+		234		30		203				100+		-0.00		0.03

				Total		683534		330229		353303

														Age		Male		Female

		2030		0-4		28909		14847		14061				0-4		-2.21		2.10

				5-9		30036		15427		14609				5-9		-2.30		2.18

				10-14		31234		16042		15192				10-14		-2.39		2.27

				15-19		32030		16448		15582				15-19		-2.45		2.32

				20-24		33040		16956		16084				20-24		-2.53		2.40

				25-29		34545		17715		16831				25-29		-2.64		2.51

				30-34		37116		19003		18113				30-34		-2.83		2.70

				35-39		42083		21472		20611				35-39		-3.20		3.07

				40-44		48706		24661		24045				40-44		-3.68		3.59

				45-49		49190		24694		24496				45-49		-3.68		3.65

				50-54		48391		24048		24343				50-54		-3.59		3.63

				55-59		48523		23826		24698				55-59		-3.55		3.68

				60-64		47722		22995		24727				60-64		-3.43		3.69

				65-69		46447		21497		24950				65-69		-3.21		3.72

				70-74		40414		17661		22753				70-74		-2.63		3.39

				75-79		31541		12846		18695				75-79		-1.92		2.79

				80-84		21536		8073		13463				80-84		-1.20		2.01

				85-89		11186		3674		7512				85-89		-0.55		1.12

				90-94		5716		1503		4213				90-94		-0.22		0.63

				95-99		1647		329		1318				95-99		-0.05		0.20

				100+		300		41		259				100+		-0.01		0.04

				Total		670312		323758		346555

														Age		Male		Female

		2035		0-4		28243		14507		13736				0-4		-2.21		2.10

				5-9		29029		14911		14118				5-9		-2.28		2.15

				10-14		30175		15501		14674				10-14		-2.37		2.24

				15-19		31390		16123		15266				15-19		-2.46		2.33

				20-24		32213		16538		15675				20-24		-2.52		2.39

				25-29		33204		17036		16168				25-29		-2.60		2.47

				30-34		34640		17753		16887				30-34		-2.71		2.58

				35-39		37131		18988		18143				35-39		-2.90		2.77

				40-44		41957		21364		20593				40-44		-3.26		3.14

				45-49		48289		24356		23933				45-49		-3.72		3.65

				50-54		48419		24148		24271				50-54		-3.68		3.70

				55-59		47174		23194		23980				55-59		-3.54		3.66

				60-64		46601		22501		24100				60-64		-3.43		3.68

				65-69		44783		21051		23732				65-69		-3.21		3.62

				70-74		41870		18664		23206				70-74		-2.85		3.54

				75-79		34115		14088		20027				75-79		-2.15		3.06

				80-84		24022		9000		15022				80-84		-1.37		2.29

				85-89		13996		4626		9370				85-89		-0.71		1.43

				90-94		5709		1559		4150				90-94		-0.24		0.63

				95-99		1998		404		1594				95-99		-0.06		0.24

				100+		353		49		304				100+		-0.01		0.05

				Total		655311		316361		338949

														Age		Male		Female

		2040		0-4		28045		14406		13639				0-4		-2.25		2.13

				5-9		28365		14572		13794				5-9		-2.28		2.16

				10-14		29171		14988		14183				10-14		-2.35		2.22

				15-19		30336		15586		14750				15-19		-2.44		2.31

				20-24		31581		16219		15361				20-24		-2.54		2.40

				25-29		32385		16624		15761				25-29		-2.60		2.47

				30-34		33308		17082		16226				30-34		-2.67		2.54

				35-39		34677		17754		16923				35-39		-2.78		2.65

				40-44		37070		18924		18146				40-44		-2.96		2.84

				45-49		41682		21158		20524				45-49		-3.31		3.21

				50-54		47598		23866		23732				50-54		-3.74		3.71

				55-59		47261		23335		23926				55-59		-3.65		3.75

				60-64		45363		21947		23416				60-64		-3.44		3.67

				65-69		43796		20638		23158				65-69		-3.23		3.62

				70-74		40627		18440		22187				70-74		-2.89		3.47

				75-79		35711		15095		20616				75-79		-2.36		3.23

				80-84		26272		10005		16268				80-84		-1.57		2.55

				85-89		15789		5218		10572				85-89		-0.82		1.65

				90-94		7302		2005		5297				90-94		-0.31		0.83

				95-99		2094		437		1657				95-99		-0.07		0.26

				100+		444		63		382				100+		-0.01		0.06

				Total		638877		308362		330518

														Age		Male		Female

		2045		0-4		28049		14409		13641				0-4		-2.32		2.19

				5-9		28168		14471		13697				5-9		-2.33		2.20

				10-14		28508		14649		13859				10-14		-2.36		2.23

				15-19		29337		15075		14262				15-19		-2.43		2.29

				20-24		30536		15688		14848				20-24		-2.52		2.39

				25-29		31762		16313		15449				25-29		-2.62		2.49

				30-34		32498		16678		15820				30-34		-2.68		2.55

				35-39		33357		17092		16265				35-39		-2.75		2.62

				40-44		34644		17710		16935				40-44		-2.85		2.72

				45-49		36881		18776		18104				45-49		-3.02		2.91

				50-54		41183		20800		20383				50-54		-3.35		3.28

				55-59		46536		23119		23417				55-59		-3.72		3.77

				60-64		45516		22130		23386				60-64		-3.56		3.76

				65-69		42699		20174		22525				65-69		-3.25		3.62

				70-74		39812		18120		21692				70-74		-2.92		3.49

				75-79		34929		15070		19859				75-79		-2.42		3.20

				80-84		27893		10908		16985				80-84		-1.76		2.73

				85-89		17554		5908		11647				85-89		-0.95		1.87

				90-94		8388		2300		6088				90-94		-0.37		0.98

				95-99		2767		577		2189				95-99		-0.09		0.35

				100+		504		71		433				100+		-0.01		0.07

				Total		621521		300038		321484

														Age		Male		Female

		2050		0-4		27660		14210		13451				0-4		-2.36		2.23

				5-9		28173		14475		13698				5-9		-2.40		2.27

				10-14		28310		14548		13762				10-14		-2.41		2.28

				15-19		28675		14737		13938				15-19		-2.44		2.31

				20-24		29544		15182		14362				20-24		-2.52		2.38

				25-29		30727		15789		14939				25-29		-2.62		2.48

				30-34		31884		16373		15511				30-34		-2.71		2.57

				35-39		32557		16696		15861				35-39		-2.77		2.63

				40-44		33339		17059		16280				40-44		-2.83		2.70

				45-49		34495		17590		16905				45-49		-2.92		2.80

				50-54		36501		18501		18000				50-54		-3.07		2.98

				55-59		40384		20236		20149				55-59		-3.35		3.34

				60-64		44907		21993		22914				60-64		-3.65		3.80

				65-69		42922		20401		22521				65-69		-3.38		3.73

				70-74		38888		17764		21124				70-74		-2.94		3.50

				75-79		34323		14861		19463				75-79		-2.46		3.23

				80-84		27567		11037		16530				80-84		-1.83		2.74

				85-89		18999		6598		12400				85-89		-1.09		2.06

				90-94		9538		2673		6865				90-94		-0.44		1.14

				95-99		3261		679		2582				95-99		-0.11		0.43

				100+		674		95		579				100+		-0.02		0.10

				Total		603328		291497		311834
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Socialització i rols
 Rols i estatus
 Pare/mare
 Fill/filla
 Avi/àvia

 Socialització



L’edat com a constructe social
 L’edat no és merament un fet cronobiològic

 No és universal
 Ni només natural
 Ni el nombre d’aniversaris complits

 Són percepcions, atribucions, valoracions, actituds i 
tracte diferenciat històric i cultural que es donen

 sobre una base biològica, però no són únicament 
biològiques

 Per això podem parlar d’edat des de diferents 
perspectives i sentits…



Edat biològica         Edat cronològica

Edat socialEdat psicològica

Edat i edats



 Joves i vells
 Ciutadans de segona
 No productius en l’economia (cerca 

del benefici)
 No autònoms-dependents

L’edat com a constructe social



 L’edat és valorada de manera diferent:
 Societats preindustrials
 La vellesa és molt ben valorada

 Societats industrials (producció)
 Es valoren les edats mitjanes

 Societat postindustrial 
 La valoració es desplaça cap a la joventut 

(consum-aparença), fins i tot sense tenir un 
lloc predominant en el sistema productiu

 En funció de la joventut: es desdibuixen els 
límits

L’edat com a constructe social



 Classificacions
 3 edats

 1a
 2a
 3a

 Classificació obsoleta o arbitrària
 Augment de l’esperança de vida-augment de la població
 Jubilació forçosa als 65
 Canvi en la (auto)percepció dels majors

 En l’edat mitjana sols hi havia dues etapes a la vida de les 
persones:
 Infantesa
 Adultesa

L’edat com a constructe social



Infantesa i joventut
 Història
 Una vegada que els infants podien 

sobreviure sense cures constants, els 
europeus de mitjana edat esperaven que 
ocuparen el seu lloc en el món com a adults 
treballadors

 En els quadres es representaven com adults 
menuts i participaven en les mateixes 
activitats que els adults; eren “protoadults”

 Cultura
 Ser infant és una experiència diferent en les 

distintes societats
 I va lligat a la classe i al gènere



Infantesa i joventut
 Visions diverses de la infantesa
 Edat de la innocència
 Petits dimonis
 Adults en vies de formació

 SOCIOLÒGIQUES
 Construcció social
 Estructural

 Crítiques
 Que siga una construcció social no vol dir 

que no siga real ni artificial
 És tan artificial com la “no infantesa”



Infantesa i joventut
 Percepció i valoració en la societat actual

 Immaduresa
 Dependència
 Falta de responsabilitat

 Fins a quina edat?

 Això condiciona el marc d’assignació de tasques, 
drets, obligacions, oportunitats i el tracte quotidià 
(p.ex. anar a escola o treballar; l’edat penal, la 
sexualitat, el matrimoni…)



TÈCNIQUES D’INVESTIGACIO SOCIAL





L’adolescència
 El terme va sorgir al final del segle XIX
 Segons Bakam, constitueixen

l’adolescència la:
 Legislació laboral infantil
 Educació obligatòria
 Procediments processals especials per a la 

joventut (en especial, la idea de minoria 
d’edat)

 Hi és també fonamental el discurs del 
psicòleg i pedagog estatunidenc G. 
Stanley Hall, Adolescence 1904



L’adolescència

 Altres fets:
 Estat del benestar: protecció
 Retard d’entrada en l’esfera productiva

 Retard assumpció de responsabilitats
 Retard assumpció d’estatus



Infantesa i joventut

 Problemes dels infants
 Maltractament
 Abusos sexuals
 Vulnerabilitat (desvalguts)
 Pobresa infantil
 Feblesa-necessitat de cura
 Ciutadans de segona

 Alguns són compartits amb els vells



Els majors i els seus problemes

 Test d’edatisme:

 https://www.65ymas.com/sociedad/test-
eres-edadista_4204_102.html

https://www.65ymas.com/sociedad/test-eres-edadista_4204_102.html










La vellesa
 Psicològicament

 Atès que vivim en una societat orientada cap a la 
joventut, pot provocar frustració, por i 
inseguretat, però no és veritat que les persones 
majors siguen persones infelices

 Molt majors no es veuen a ells mateixos com a 
vells

 Psicosociològicament
 Existència d’arquetips i prejudicis
 No participació
 Inutilitat



La vellesa
 L’envelliment
 Biològic (visió, audició, agilitat, 

arrugues, massa corporal)
 Psicològic (memòria, raonament, 

habilitats motrius, dificultats 
intel·lectuals sobretot si no s’està 
actiu)

 Sociocultural (percepcions, valors i 
normes, estatus)



La vellesa
 Teories

 Funcionalista
 Teoria de la desconnexió o de la retirada

 Teoria de l’economia política
 Critical Studies of Aging
 Altres (de l’activitat, dels rols, de la continuïtat, del 

conflicte, de l’etiquetatge, com a subcultura…)



La vellesa
 Problemes socials
 Aïllament social
 Exclusió
 Vulnerabilitat
 Maltractaments
 Pobresa i desigualtats
 Discriminació
 Malalties i mort

 Polítiques públiques



Conclusions
Edat i estructura social

 Les edats són biològiques i socials
 Conèixer la seua imbricació biosocial
 Conèixer els actors (uns/altres)
 Conèixer els contextos (les estructures)

 Identificar els seus problemes en relació 
amb els contextos-estructures
 Desigualtats, exclusió i vulnerabilitat, 

principalment
 Conèixer la realitat, pensar mesures i 

actuar
 Interseccionalitat (raça, ètnia, gènere, lloc 

de residència…)





https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-
lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-
turquia-y-lituania.html









4 DE SETEMBRE DE 1957. LITTLE ROCK, ARKAnSAS. ELIzABETh ECKfORD ÉS ASSETjADA En AnAR A LA 
fACULTAT, DESpRÉS qUE LA CORT vA DECRETAR LA fI DE LA SEgREgACIó RACIAL En L’EDUCACIó



Desigualtat social i escola
Desigualtats adscrites i adquirides
 Classe
 Ètnia-racialització
 Gènere
 Edat
 Intel·ligència
 Altres
 Discapacitat
 Opció sexual
 Corporalitat



Desigualtat social i escola

Fases
 Exclusió
 Segregació
 Assimilació
 “Igualitarisme”



L’escola com a institució transmissora de 
coneixements, normes i valors i distribuïdora de 

credencials

Totes les societats presten molta atenció a 
la transmissió de la seua cultura 
(pràctiques, coneixements, normes, valors 
= idees-creences).
 “[Els perses del segle V aC] Des dels cinc fins als 

vint anys, només ensenyen als seus fills tres 
coses: a muntar a cavall, a disparar l’arc i a 
dir la veritat.”

En les societats actuals, podem arribar a 
passar ¼ de la vida en institucions escolars



Marcs teòrics i teories
 Funcionalisme
 Conflictivisme

 Reproducció social
 Reproducció cultural
 Teoria de la correspondència
 Teoria de la producció o de la resistència
 Teoria dels codis lingüístics

 Interaccionisme simbòlic
 Paradigma utilitarista

 Teoria de l’intercanvi (teories de l’elecció racional)
 Del capital humà

 La perspectiva feminista



Escolarització, desigualtat i 
exclusió social (mobilitat)

 Classe social
 Teoria meritocràtica funcionalista
 Codis lingüístics: Bernstein
 Currículum ocult: Illich
 Teoria de la reproducció cultural (Bourdieu, Willis, Mac 

an Ghaill)
 Bowles i Gintis: segregació i educativa i recursos
 Usher i Edwards: metanarrativa moderna

 Gènere
 Desfasament de gènere, coeducació
 Educació superior
 Manual, tecnologia

 Ètnia



La reproducció social
 Es reprodueix la situació existent 

(encara que no hi haja intenció
d’això):
 Diferències de classe
 Diferències de gènere (vaquers…)
 Diferències d’ètnia (gitanos…)

 Enfocaments:
 És la institució mateixa (determinisme)
 És la forma que adopten (continguts, recursos, com 

s’ensenya)
 Intermedis



Interaccionisme simbòlic
 “Una vegada que determinats alumnes menys acadèmics 

són situats en els grups lents són contemplats pels 
altres com a ximples i es desenvolupen autopercepcions 
negatives; aquests estudiants tenen menys aspiracions 
que els altres. Moltes d’aquestes actituds són atribuïbles a 
l’agrupació per nivells. Aquests estudiants participen 
menys en activitats extracurriculars, es comporten pitjor i 
realitzen amb més freqüència actes delictius”



Deia Kant que una de les primeres coses que s’aprèn a l’escola és a estar
assegut, en silenci, escoltant el professor.

Currículum ocult o amagat



Funcions ocultes o amagades
 La gran maquinària del sistema educatiu 

funcionava com una ideologia de legitimació de 
les desigualtats, despullant-les de les seues 
causes estructurals i atribuint-les a l’escàs 
talent dels individus que fracassen (Khan i 
Jerolmack, 2013).

 Aquest efecte (funció), però, no n’explica 
l’origen ni l’existència.





Ubicació: rural - urbà



Ubicació: rural - urbà



Ubicació i segregació residencial

 Nord-Sud
 Regionals
 Zones/barris residencials - barris 

marginals
 Urbà - rural





Discriminació, exclusió, segregació
 Simbòlica (modern-desenvolupat/antic-endarrerit)
 Oportunitats

 Ocupació
 Serveis públics (socials i comercials)

 Col·legis, sanitat, transport, comunicacions, administració 
pública…

 Oci i sociabilitat
 Actors socials

 Política i Administració (local, autonòmica, nacional, 
europea)
 Plans-subvencions

 Associacions
 Coceder, Almanatura, AFABierzo, SOS Patrimoni de Cuenca…)

 Individus



Despoblament
 No igualtat d’oportunitats
 Desplaçaments de població (migracions)
 Desigualtat per residència
 Efectes (metges, escoles, comerços, esglésies, bars, 

carreteres, mitjans de comunicació, serveis socials, bancs, 
treball, oci…)

 Altres variables (edat, nivell educatiu…)
 Mobilització ciutadana

 Moviment social i polític
 Causes

 Econòmiques
 Polítiques (no sols) de vertebració-equilibri del territori
 Simbolicoculturals

 Solucions
 Polítiques públiques



Altres desigualtats són possibles?



Interseccionalitat
 L’algorisme: un nou ordre mundial?



FINAL



 
TEMA     IV 

 
PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS 

 
 

Apartats del tema 
 
4.1. Secularització, fonamentalisme, globalització, individualització, postmodernitat, canvi 

climàtic. 

4.2. Migracions, canvi demogràfic, social i cultural. 

4.3. Mitjans de comunicació, xarxes socials, digitalització, control social i canvi social. 

 

MATERIAL 

Per a aquest tema no hi haurà materials específics ni addicionals. S’explicarà en classe prenent 
com a referència el contingut d’aquesta presentació. 
 

ESQUEMA DEL TEMA 
 
- Processos de canvi cultural. Processos religiosos: secularització i fonamentalisme. 

- Altres processos culturals. Globalització. individualització i postmodernitat. 

- Altres processos globals. Escalfament global i canvi climàtic. Antropocé. Sostenibilitat. 

Societat postcarboni.  

- Processos de canvi demogràfic. Població mundial. Reproducció i família. Migracions. Canvis 

socials i culturals. 

- Processos de canvi tecnocientífic. Mitjans de comunicació i societat digital. 

 

OBJECTIUS 

- Conèixer els diferents processos de canvi social i com influeixen en la determinació de 
situacions socials problemàtiques. 

- Conèixer la influència i la interdependència entre els diferents processos de canvi social. 

- Identificar efectes dels processos del tema tant en la vida social a gran escala com en la vida 
quotidiana. 

- Conèixer les polítiques públiques en relació a les problemàtiques socials. 
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SÍNTESI DELS CONTINGUTS DEL TEMA 

En el tema anterior s’ha proporcionat una visió estructural i analítica dels principals eixos de 
desigualtat en les societats contemporànies, en les quals estan immersos els subjectes. No 
obstant això, aquestes estructures han arribat a ser com són i el que són a través d’una sèrie de 
processos. Les societats estan en continu canvi, afectades per una sèrie de processos i 
tendències recurrents i estables més o menys perceptibles i identificables que són manifestos 
tant en els fenòmens macrosociològics com en els microsociològics. En concret, els veurem en 
tres apartats. En el primer ens centrarem més en els processos culturals, encara que també de 
tipus socioambiental, com és el canvi climàtic com a efecte de l’escalfament global produït per 
l’activitat humana. En el segon tractarem dels aspectes demogràfics i socials. El tercer el 
dedicarem als canvis derivats de l’extensió dels avanços científics i tecnològics en el camp de 
la comunicació. 
 
Quant al primer apartat, en totes les societats la religió té un lloc significatiu i és una de les 
institucions rellevants en la conformació i legitimació de pràctiques, creences i valors. En 
suma, de visions del món. Malgrat el procés de secularització ocorregut en les societats 
occidentals, que es manifesta en una aparent pèrdua de pes de la religió sobre diferents esferes 
de la vida social, que està en relació amb uns altres de més llarg abast, que foren assenyalats 
per Max Weber, com són el de la racionalització, que porta al que ell anomena el 
“desencantament del món”, la religió continua sent un aspecte rellevant en la vida social de les 
persones i de les societats. Fins i tot podem dir que certes expressions i manifestacions 
religioses han adquirit una especial força en les últimes dècades, que en part són degudes a una 
reacció a aquesta pèrdua de pes del religiós en les diferents esferes de la vida social: el personal, 
l’educació, el familiar o el polític. Entre aquestes manifestacions està el que es coneix com a 
“fonamentalisme”, que en el món occidental cristià s’associa a l’islam. No obstant això, el 
fonamentalisme és un procés plenament contemporani que afecta pràcticament totes les 
religions i en molts casos es pot entendre com una reacció actual enfront del procés de 
modernització cultural occidental, i amb això també de la modernització tecnocientífica i la 
globalització. Ni més ni menys, part d’aquest fonamentalisme s’ha convertit en un fenomen 
global i globalitzat, així com modernament tecnològic en l’ús de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
“Globalització” és un terme en voga per a caracteritzar una sèrie de processos que ocorren a 
gran escala, bàsicament a escala mundial. D’ací ve que en alguns països es preferisca el terme 
“mundialització”. A vegades es pensa com un fenomen recent, sobretot de tipus econòmic o 
mercantil, relacionat amb l’extensió del capitalisme, el neoliberalisme i d’Occident. No obstant 
això, d’una banda, la globalització és un fenomen al qual costa fixar un començament clar. 
Però també un centre ben definit. És un procés històric molt més extens, amb diverses fases i 
evolucions. D’altra banda, globalització s’identifica com un procés d’homogeneïtzació i 
estandardització mundial amb un gran centre. En relació amb aquest imaginari es parla de 
“macdonalització” o de “cocacolonització”, per citar dos termes en a l’ús. La difusió global ha 
produït un fenomen emergent que va més enllà de l’estricta occidentalització del món. 
Realment la globalització és un procés multifacètic, multidimensional i multicèntric, que opera 
en diverses direccions, generalment asimètriques, per la qual cosa no seria unidireccional. 
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Entre les seues dimensions hem de considerar les següents: la demogràfica, la cultural, 
l’ecològica, la social, la política i l’econòmica. Respectivament, exemples d’aquestes 
dimensions són les migracions contemporànies, el gihad islàmic, les músiques ètniques, el 
canvi climàtic, les ONG cognomenades “sense fronteres”, els moviments socials 
“altermundialistes”, l’aparició d’organitzacions polítiques supraestatals, algunes formes de 
terrorisme o la deslocalització productiva. Com assenyala Giddens, la globalització té alguna 
cosa a veure amb la tesi que tots vivim en el mateix planeta (Giddens 1999: 7). I hauríem 
d’afegir a més que som plenament conscients d’això. Una caracterització útil de globalització 
podria ser la següent. És un procés intensificat de connectivitat complexa a escala mundial, 
capaç de generar una interdependència asimètrica entre individus, grups, estats i 
organitzacions. Aquesta connectivitat es fonamenta en xarxes cada vegada més extenses per 
on circulen fluxos de persones, objectes, capitals i informació cada vegada més densos i amb 
una incidència creixent en els contextos locals i en la vida quotidiana. Finalment, la 
globalització és un procés en el qual el local no s’anul·la, sinó que està connectat amb el global 
de manera complexa, interactiva i fins i tot reactiva, d’ací que podem parlar, com fa R. 
Robertson, de “glocalització”. 
 
Al costat de la globalització, i no separat ni separable d’ella, hem de tractar la qüestió de la 
individualització, que cal no confondre amb l’individualisme. L’individualisme és més una 
ideologia i un fenomen; la individualització es un procés. En concret, el procés viscut per les 
persones en les societats postindustrials, en el qual les seues biografies i trajectòries vitals ja 
no estan predeterminades per normes i models clara i a vegades fèrriament preestablerts (la 
tradició i el costum, la classe, l’ètnia, la identitat de gènere, l’edat, la família …), sinó que es 
tracta d’itineraris oberts a diferents possibilitats, on les eleccions personals juguen un paper 
important. (García Ferrando: 2010: 178). La concepció ideològica i l’autoimatge que trobem 
en molts subjectes contemporanis de considerar que decideixen i actuen sense estar influïts i 
condicionats per les situacions i estructures socials és una de les manifestacions més visibles i 
exagerades de l’extensió d’aquest procés d’individualització, en el qual les desigualtats socials 
i estructurals semblen haver estat superades o s’han esvaït per si mateixes. 
 
El procés d’individualització suposa una certa desvinculació de les institucions tradicionals 
que imposaven una sèrie de normes i significats, la qual cosa comporta un increment de les 
opcions. La gent té més llibertat per a adoptar estils de vida però també la responsabilitat de 
donar forma a les seues pròpies vides. Suposem que a causa d’això s’ha estès la idea que les 
diferències socials ja no existeixen, i que el que hi ha és una mera qüestió de la voluntat o 
capacitat dels individus. Això sembla concordar amb la ideologia del lliure mercat, així com el 
fet del paper que juga el consum en el procés d’individualització. Com assenyala Bauman 
(1988:2002), el consum i el gust són ara les formes predominants de construir les nostres 
identitats bàsiques. Aquest estat de coses hauria de fer pensar la gent quina institució ens 
conforma ara –de manera una miqueta sospitosa i sibil·lina– com a subjectes la biografia dels 
quals no és formada per cap institució, sinó només per nosaltres mateixos. 
 
Els trets definitoris de la identitat individual de la modernitat avançada —transitòria, 
provisional, mal·leable— s’oposen als vincles socials basats en la construcció parsimoniosa 
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d’un projecte vital a llarg termini sobre la base del treball remunerat, la família i l’estat al si 
d’una comunitat. 
 
Podem entendre, seguint Beck i Beck-Gernsheim (2003), que la individualització és la presa 
de consciència per part de l’individu de la responsabilitat que té sobre la seua pròpia vida. És 
el procés pel qual es posa en evidència que la vida quotidiana és una successió de decisions 
preses, amb freqüència amb excessiva rapidesa i sobre un coneixement caduc, la qual cosa les 
fa escassament ponderades (Lash, 2003: 13). Aquestes decisions aniran construint i 
reconstruint la identitat personal i, conseqüentment, la relació amb els altres. La identitat es 
converteix així en una tasca individual —una «responsabilitat reflexiva», la denomina Béjar 
(2007)— però integrada en un context social que provoca que les contradiccions sistèmiques 
pretenguen ser solucionades en clau biogràfica (Bauman, 2003; 2007b), un fet que suposa una 
càrrega, amb freqüència massa pesada per a les persones pitjor posicionades en l’estructura 
social. Un clar exemple d’aquesta tendència a individualitzar qüestions socials són les 
polítiques de gestió de la desocupació o la pobresa que s’estan adoptant els últims anys. O 
l’extensió de l’autoajuda psicològica o la individualització de la religió. 
 
Molt d’aquesta manera d’interpretar el món té a veure amb l’anomenada “postmodernitat”. El 
terme postmodernitat és utilitzat amb freqüència des de fa unes poques dècades. No obstant 
això, no hi ha un acord sobre el que realment és el postmodern ni la postmodernitat. O, també, 
quin tret és el definitori de tots aquests termes als quals s’anteposa el prefix “post”, que estan 
tan de moda avui dia, més enllà del significat del que ve després d’alguna cosa o està darrere 
seu. A més, el postmodern es refereix a àmbits diferents. Bàsicament tres: l’estètic-artístic, 
l’històric-social i el filosòfic-epistemològic. 
 
No obstant això, és veritat que en ells es poden assenyalar alguns trets comuns com els 
següents: fragmentació, descomposició, pluralisme, eclecticisme, relativisme, diversitat, 
hibridació, pèrdua dels referents, per citar els més freqüents. La inestabilitat del que és, del que 
és donat per descomptat, o de l’ésser, en termes més filosòfics, són característiques centrals del 
pensament postmodern. 
 
D’una bada, la postmodernitat es pot veure com una acceleració o accentuació dels processos 
de la modernitat, però també de ruptures radicals. La caiguda del mur de Berlín en 1989 posa 
de manifest la fi d’una mena de polarització social i política, que era molt característica de la 
societat industrial, així com el pas o transició a una societat postindustrial, fenomen que va ser 
diagnosticat i teoritzat un parell de dècades abans de la caiguda del mur pels sociòlegs Alain 
Touraine o Daniel Bell. 
 
Pel que fa a l’esfera econòmica, s’incrementa la mercantilització de la vida i de les relacions 
socials i el consum s’exacerba. D’aquesta manera, el consumisme es veu com la gran utopia 
possible davant la fi dels projectes emancipadors de la modernitat. Que es veuen com ficcions 
o mites irrealitzables. 
 
Els efectes negatius del desenvolupament econòmic comencen a ser manifestos a escala global, 
i amb això sorgeix una consciència mediambiental que adverteix i denuncia un canvi climàtic 
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provocat per la pròpia activitat humana. D’acord amb això apareixen uns valors 
postmaterialistes. 
 
El terme “antropocé” s’encunya per ressaltar la magnitud del canvi ocorregut en el planeta 
Terra, que és d’una magnitud equiparable a una nova era geològica. Amb aquest fet es ressalta 
la indissoluble unitat d’àmbits que abans, ontològicament, es consideraven fixos i separats: el 
no humà i l’humà, la naturalesa i la cultura. 
 
En tractar de l’historicosocial posarem especial èmfasi en el cultural, l’econòmic i, fonamental 
entre tots dos, el tecnològic. Molt especialment pel que fa a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, donat el seu potencial transformador i configurador pel que fa a 
l’esfera cultural. 
 
La promesa moderna d’una millora i un avanç indefinit de les societats humanes -que estaven 
contingudes en els grans relats o metanarratives de la modernitat, amb les seues utopies 
emancipatòries- s’enfonsen. La idea de progrés lineal de les societats no sols es veu com una 
cosa impossible, sinó també com a responsable d’aquest estat crític de coses. 
 
Per tot això que acabem de dir, l’experiència vital quotidiana dels subjectes que viuen -o millor, 
que vivim- en les societats actuals està definida pel risc i per la incertesa. Dos conceptes 
centrals que defineixen el viure, el conviure i el sobreviure en les societats actuals, és a dir, 
postmodernes, i que es reflecteixen en el procés de la individualització, del qual hem parlat. 
Però no sols per tot això que estem dient, sinó també perquè les institucions socials bàsiques 
que havien funcionat en la modernitat donant sentit, estabilitat, continuïtat, cohesió i vinculació 
perden capacitat per a complir aquesta funció. 
 
Els individus en la societat postmoderna ens hem quedat sense institucions legitimades, sense 
referents que ens inspiren, sense models que ens orienten, sense les bases socials que ens donen 
seguretat. Seguretat física i seguretat emocional, però també ontològica i epistemològica. Això 
en part és un efecte i una causa del procés d’individualització com un fenomen que es 
retroalimenta. 
 
Aquestes institucions de què parlem eren clau tant en les nostres relacions bàsiques com en la 
nostra identitat personal, com són el treball, l’escola, el matrimoni, la parella, la família, l’estat-
nació, els partits, la democràcia, l’Església, les classes socials, el sexe i la ciència. 
 
És veritat que són institucions que no han desaparegut i que semblen molt vives. Però en molts 
aspectes s’assemblen a morts vivents: zombis. A causa d’aquesta descomposició, la fragilitat, 
la inestabilitat, la precarietat, la incertesa i el risc són la condició de vida dels subjectes en la 
societat contemporània. Expressat en termes del sociòleg Zygmunt Bauman, les nostres vides 
són vides líquides, enfront de la solidesa i l’estabilitat amb les quals es vivien en la primera 
modernitat de la societat industrial. 
 
D’acord amb tot això, ens trobem amb l’extensió tant de la individualització com de 
l’individualisme. Amb això les comunitats perden la seua força cohesionadora i integradora, i 
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els llaços socials que ens vinculen amb altres membres de la societat es tornen mal·leables, 
febles i efímers. Líquids, doncs.  
 
Una de les manifestacions del risc de la societat global i de la conseqüència de la incertesa vital 
té a veure amb el canvi climàtic, un canvi que està produït per l’activitat humana recent, en 
particular des de l’aparició del mode de producció industrial en les societats capitalistes, que 
contrasta amb el baix impacte i càrrega de les societats i modes de producció anteriors 
(caçadors-recol·lectors, hortícoles, ramaderes, agrícoles), i en relació amb això els valors i les 
concepcions sobre el progrés, el creixement i el desenvolupament. 
 
A causa d’aquest factor antròpic i el seu abast s’ha encunyat el terme “antropocé” com si es 
tractara d’una nova era geològica. Com assenyalen Macionis i Plummer (2011: 740), la forma 
de la vida de les societats riques perjudica tant el medi ambient que posa en perill el futur del 
conjunt del planeta i compromet la vida de les generacions futures. La contaminació (de l’aire, 
de l’aigua, de la terra), l’esgotament dels recursos, l’extinció massiva d’espèciesç i 
l’escalfament del planeta plantegen desafiaments i escenaris futurs en els quals l’organització 
de la vida social no es podrà  desenvolupar com fins ara, i s’assemblarà poc a l’actual. Hi dues 
alternatives: seguir com fins ara o prendre mesures, la qual cosa suposa que tot succeïsca bé de 
manera caòtica, bé de manera ordenada, ja que d’alguna manera el col·lapse no es produirà de 
manera puntual i massiva, sinó que està arribant en un procés continu i en cascada 
d’esdeveniments i fenòmens fortuïts. 
 
Des del punt de vista de  la sociologia, el problema mediambiental se centra en qüestions com: 
1) la valoració de diferents situacions de canvi i organització social; 2) la relació entre els 
diferents significats i idees de naturalesa, els valors socials i les pràctiques econòmiques i 
productives que han portat a la situació actual (és a dir, en les societats tradicionals la naturalesa 
es veu més com una cosa sagrada que cal respectar i conservar, de la qual es forma part, mentre 
que en les modernes la naturalesa és una cosa aliena que s’ha de controlar, dominar i explotar); 
3) les desigualtats socials que hi ha darrere de les manifestacions dels problemes 
mediambientals i les que puguen sorgir en el futur, i 4) les consideracions, les actituds i les 
conductes dels subjectes socials davant tots aquests problemes. 
 
Finalment, tractarem d’altres processos sense els quals no és possible entendre la societat actual 
com són els demogràfics, entre els quals estan les migracions i el creixement desbocat de la 
població mundial. En pocs segles hem passat d’un planeta quasi buit a un altre per al qual, en 
el 2030, es preveu que tinga quasi 9.000 milions d’habitants. 
 
Pel que fa als moviments de població, en la societat contemporània les migracions s’han 
intensificat i accelerat a causa del procés de globalització, pel qual les economies es tornen 
interdependents, es tixen xarxes de treball transnacionals i els fluxos migratoris tenen diversos 
centres d’atracció i de formes. La migració contemporània ja no és un fenomen que porta 
població des de les regions pobres (no les més pobres, ja que per emigrar es requereixen 
recursos) a les més riques, sinó que hi ha fluxos entre països rics, per una banda, i entre països 
pobres, per l’altra. No ens quedarem sense aprofundir en les reaccions davant dels processos 
de migració i dels immigrants. 
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Per acabar, en el procés de canvi científic i tecnològic estem deixant enrere als denominats 
mitjans de comunicació de masses (mass media, el cinema, la ràdio i sobretot la televisió), i les 
seues indústries culturals, que semblen haver quedat desplaçats per les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, les xarxes socials, que afecten totes les facetes de la vida. Són 
moltes les qüestions que hi ha per veure, entre elles les divisòries socials de què parteixen, 
mantenen o les que produeixen. Els que hi tenen accés i els que no. Els que tenen recursos per 
a gestionar la informació i els que no. 
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ACTIVITAT 1  

El cafè vist amb imaginació sociològica 
(A. Giddens, Sociología, p. 27-33) 

 
Data aconsellada de lliurament fins el 8 de març 

A partir d’aquesta data s’aplicarà una petita però progressiva penalització 
(a enviar a través de l’AV) 

No se’n confirma la recepció. L’alumnat pot comprovar per si mateix si el seu document 
està pujat 

 
1. Llegiu el text següent d’Anthony Giddens extret del seu manual, Sociología, i feu 
l’activitat que es planteja després del fragment. 
 

Per a l’enfocament sociològic és fonamental comprendre de quina forma subtil, encara 
que complexa i profunda, la vida individual reflecteix les experiències socials. 

 
Aprendre a pensar sociològicament -en altres paraules, usar un enfocament més ampli- 
significa cultivar la imaginació. Com a sociòlegs/es, hem d’imaginar, per exemple, com 
experimenten el sexe i el matrimoni aquelles persones –la majoria de la humanitat fins 
fa poc temps– per a les quals l’amor romàntic els és aliè i fins i tot els sembla absurd. 
Estudiar sociologia no pot ser un procés rutinari d’adquisició de coneixement. Un sociòleg 
és algú capaç d’alliberar-se de la immediatesa de les circumstàncies personals per a 
posar les coses en un context més ampli. El treball sociològic depèn del que l’autor 
americà C. Wright Mills, en una cèlebre expressió, va denominar la “imaginació 
sociològica” (Mills, 1970). 

 
La imaginació sociològica ens demana, sobretot, que siguem capaços de pensar 
distanciant-nos de les rutines familiars de les nostres vides quotidianes, per a poder 
veure-les com si foren una cosa nova. Considerem el simple acte de beure una tassa de 
cafè. Què podríem dir, des d’un punt de vista sociològic, d’aquest fet de comportament, 
que sembla tindre tan poc interès?: moltíssimes coses. 

 
En primer lloc, podríem assenyalar que el cafè no és només una beguda, ja que té un 
valor simbòlic com a part d’uns rituals socials quotidians. Amb freqüència, el ritual al 
qual va unit el fet de beure cafè és molt més important que l’acte en si. Dues persones 
que queden per a prendre un cafè probablement tenen més interès a trobar-se i xarrar 
que en el que beuran. La beguda i el menjar donen lloc en totes les societats a 
oportunitats per a la interacció social i l’execució de rituals, i aquests constitueixen un 
interessantíssim objecte d’estudi sociològic. 

 
En segon lloc, el cafè és una droga que conté cafeïna, la qual té un efecte estimulant en 
el cervell. La majoria de les persones en la cultura occidental no considera que els 
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addictes al cafè consumisquen droga. Com l’alcohol, el cafè és una droga acceptada 
socialment, mentre que la marihuana, per exemple, no ho és. No obstant això, hi ha 
cultures que toleren el consum de marihuana, i fins i tot el de cocaïna, però arrufen les 
celles davant el cafè i l’alcohol. Als sociòlegs els interessa saber per què existeixen 
aquests contrastos. 

 
En tercer lloc, un individu, en beure una tassa de cafè, forma part d’una sèrie 
extremadament complicada de relacions socials i econòmiques que s’estenen per tot el 
món. Els processos de producció, transport i distribució d’aquesta substància 
requereixen transaccions continuades entre persones que es troben a milers de 
quilòmetres de qui la consumeix. L’estudi d’aquestes transaccions globals constitueix 
una tasca important per a la sociologia, ja que molts aspectes de les nostres vides actuals 
es veuen afectats per comunicacions i influències socials que tenen lloc a escala mundial. 

 
Finalment, l’acte de beure una tassa de cafè suposa que anteriorment s’ha dut a terme 
un procés de desenvolupament social i econòmic. 

 

 
 

Juntament amb molts altres components de la dieta occidental ara habituals -com el te, 
els plàtans, les creïlles i el sucre blanc- el consum de cafè va començar a estendre’s a la 
fi del segle XIX i, encara que es va originar a l’Orient Mitjà, la demanda massiva d’aquest 
producte data del període de l’expansió colonial occidental de fa un segle i mig. En 
l’actualitat, quasi tot el cafè que es beu als països occidentals prové d’àrees (Amèrica del 
Sud i Àfrica) que van ser colonitzades pels europeus, així que de cap manera és un 
component "natural" de la dieta occidental. 
 
 
 
 

 
 

1. Valor simbòlic: per a molts occidentals la tassa de cafè al matí és un ritu 
personal, que es repeteix amb altres persones al llarg del dia. 
 
2. Utilització com a droga: molts beuen cafè per a donar-se una "espenta 
addicional". Algunes cultures en prohibeixen l’ús. 
 
3. Relacions socials i econòmiques: el cultiu, empaquetat, distribució i 
comercialització del cafè són activitats de caràcter global que afecten diverses 
cultures, grups socials i organitzacions dins d’aquelles mateixes cultures, així com 
a milers d’individus. Gran part del cafè que es consumeix a Europa i als Estats Units 
s’importa d’Amèrica del Sud. 
 
4. Desenvolupament social i econòmic anterior: les “relacions actuals al voltant del 
cafè” no sempre han existit. Es van desenvolupar gradualment i podrien 
desaparèixer en el futur. 
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La imaginació sociològica ens permet adonar-nos que molts esdeveniments que semblen 
preocupar únicament l’individu en realitat tenen a veure amb assumptes més generals. 
El divorci, per exemple, pot resultar un procés molt difícil per a qui l’està passant i 
constituir-se en el que Mills denomina un problema personal. No obstant això, assenyala 
aquest autor, també pot ser un assumpte públic en una societat actual, en què el divorci 
afecta, en algunes societats, a més d’un terç de les parelles, les quals es divorcien durant 
els primers anys de la seua existència. Per posar-ne un altre exemple, la desocupació pot 
ser una tragèdia personal per a algú que és acomiadat i no pot trobar un altre treball, 
no obstant això, el problema depassa el nivell de la desesperació individual quan en una 
societat milions de persones estan en aquesta mateixa situació, i és llavors quan es 
converteix en un assumpte públic que té a veure amb àmplies tendències socials. 

 
Tracta d’aplicar aquest punt de vista a la teua pròpia vida, sense pensar únicament en 
problemes. Per exemple, per què estàs passant les pàgines d’aquest llibre?, per què has 
decidit estudiar sociologia o ciència política? Pot ser que estudies aquesta matèria a 
contracor, perquè la necessites per a completar un curs, o pot ser que estigues desitjant 
saber més sobre ella. Siguen quines siguen les teues motivacions, és molt possible que 
tingues molt en comú, sense saber-ho, amb altres estudiants de sociologia o ciència 
política. La teua decisió personal reflecteix la teua posició en el context social. 

 
Tens les característiques següents?: ets jove, blanc, procedeixes d’una família de 
professionals liberals o de treballadors no manuals? Has treballat a temps parcial, o 
encara ho fas, per a millorar els teus ingressos? Vols trobar una bona ocupació quan 
acabes els teus estudis però no estàs completament dedicat a ells? No saps realment el 
que és la sociologia però creus que té alguna cosa a veure amb el comportament de les 
persones en grup? D’entre vosaltres, més del 75% contestareu que sí a aquestes 
preguntes. Els estudiants universitaris no són representatius del conjunt de la població 
sinó que solen procedir dels estrats socials més privilegiats i, en general, les seues 
actituds reflecteixen les dels seus amics i coneguts. L’ambient social del qual procedim 
té molt a veure amb la mena de decisions que creem apropiades. 

 
No obstant això, suposa que respons "no" a una o més de les preguntes anteriors, llavors 
pot ser que tu procedisques d’un grup minoritari o d’un sector desfavorit, o pot ser que 
sigues de mitjana edat o ancià. En qualsevol cas, podrien traure’s les següents 
conclusions: és probable que hages hagut de lluitar per a arribar on has arribat i superar 
les reaccions hostils dels teus amics i d’altres persones quan els vas dir que tenies intenció 
d’anar a la universitat, o pot ser que estigues compaginant l’educació superior amb la 
dedicació total a cura dels fills. 

 
Encara que tots estem influïts pel nostre context social, el nostre comportament no està 
del tot condicionat per ells. Tenim la nostra pròpia individualitat i la creem. La labor de 
la sociologia és investigar la connexió que existeix entre el que la societat fa de nosaltres 
i el que fem de nosaltres mateixos. Les nostres activitats estructuren -donen forma- al 
món social que ens envolta i, al mateix temps, són estructurades per ell. 
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El concepte d’estructura social és important per a la sociologia i es refereix en el fet que 
els contextos socials de la nostra vida no sols es componen d’una col·lecció aleatòria 
d’esdeveniments i accions, sinó que, de diverses maneres, estan estructurats o segueixen 
una pauta. La nostra manera de comportar-nos i les relacions que mantenim els uns amb 
els altres presenten regularitats. No obstant això, l’estructura social no té el caràcter 
físic, per exemple, d’un edifici que existeix al marge de les accions humanes. Els seus 
"components bàsics" –éssers humans com tu i com jo– el reconstrueixen a cada 
moment”. (Giddens, Sociología. Traducció) 

 
2. Plantejament de l’activitat 
 
De la mateixa manera que Giddens pensa sociològicament sobre un fet sense concretar-
lo molt, com és el cas de prendre un cafè (sense especificar actors ni situar-lo en l’espai 
ni en el temps), podríem pensar o “mirar” sociològicament també afirmacions que fa la 
gent (“El meu marit em pega el normal”, “Vostè no sap qui soc jo”, “Senyoreta o 
senyora?”, “Ho faig per a sentir-me millor amb mi mateix”…), o imatges (per exemple, 
les de qualsevol anunci publicitari que podem veure pel carrer o petició de treballadores 
com: “Es busca cuinera”) o situacions una mica més estructurades o tancades. Açò és el 
que es planteja en aquesta activitat. 
 
En concret, has de realitzar un exercici semblant d’imaginació sociològica d’una 
d’aquestes tres situacions. Per fer-ho, redacta un document en el qual explores 
lliurement les connexions, causes i factors que hi ha al darrere, de l’estil del cafè que ja 
has llegit (A sota trobaràs més indicacions i orientacions per fer-ho). 

 
Situacions (tria’n una): 

 
a) Un home netejant el seu cotxe un diumenge al matí. 
b) Una dona corrent (fent running) sola per un parc. 
c) Un home amb vestit fent cua en la parada del bus per anar a 
 treballar. 

 
ORIENTACIONS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Has de realitzar un exercici obert de reflexió, en el qual es veja el col·lectiu i les pautes 
de “normalitat” o “regularitat” que hi ha per darrere del cas que has triat. La idea és 
explorar el màxim nombre d’explicacions d’una de les situacions que es plantegen a 
continuació.  
 
Com a suggeriment per a l’activitat, hi ha dues línies que es combinen. Una de seqüència 
o concatenació causal que explica la conducta i una altra de possibilitats alternatives 
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amb les seues respectives causes. La idea és explorar el màxim nombre d’explicacions 
d’una de les situacions que es plantegen al final. Per a cada situació hi ha diferents 
possibilitats, però cadascuna d’elles té una sèrie de causes encadenades. 
 
Criteris d’avaluació de l’activitat: 
 
- Es tracta de redactar un text; no valen esquemes o respostes esquemàtiques. 
- Ha d’haver-hi una introducció, mínima (almenys de dues línies), a manera de 
presentació, desenvolupament i valoració final sobre com mirar sociològicament; per 
exemple, dient quin cas s’ha triat i el que es farà. Es poden fer servir les idees sobre la 
“imaginació sociològica” que hi ha al llibre de Shaefer. 
- Extensió i aplicació de la mirada a diferents aspectes, àmbits i connexions. 
- Desenvolupar i justificar aquelles extensions i no fer-ne una simple enumeració o llistat; 
és a dir, es tracta de realitzar descripcions que tinguen un efecte explicatiu o bé justificar 
amb raons o cadenes de raons que siguen causes regulars i no puntuals.  
- No es pot plagiar. 
- Cal posar les referències bibliogràfiques correctament si es fan servir, però en aquesta 
activitat no es demana consultar altres fonts. 
- Es valorarà tant el vessant descriptiu de la casuística i situacions socials descrites (mera 
enumeració de les possibilitats) com l’anàlisi causal que explica les anteriors realitats 
socials, suposar els factors causals de tipus sociològic, més enllà de les contingències o 
casualitats fortuïtes o fets extraordinaris. És a dir, no es poden posar coses com que “la 
dona està fugint perquè la persegueixen”, o que l’home llava el cotxe perquè la nit 
anterior se li va embrutar molt i té un menjar familiar” o “dilluns té una cita de treball 
amb el seu cap”. O que “el seu fil va vomitar el dia anterior”. 
 
La qüestió no és que siga verídic sense més. Si és verídic però particular, no val. Al 
capdavall, s’acostaria a la idea de tipus d’ideal de Max Weber. 
 
Ha de ser verídic o basar-se en dades verídiques, és a dir, sobre la realitat, la qual cosa 
implica que pot ser un conjunt de trets o situacions basades en la realitat (com allò de 
“basat en fets reals”), encara que en conjunt no s’haja donat el cas. Però no val 
simplement que siga verídic perquè no es tracta simplement d’això. El que és verídic 
casual, singular o particular no val; val allò relacionat amb els fets generals i comuns: el 
que ocorre amb normalitat. A vegades és tan normal que ens passa desapercebut. El 
que li passa a molta gent. Per tot això, d’alguna manera ha d’estar basat en l’experiència 
i en l’observació personal, a més d’estar-ho en l’anàlisi racional de la realitat. 



 

ACTIVITATS 2-3 

Treball i exposicions de conceptes en grup 

(Aquesta activitat no és recuperable, sinó que es realitza quan es planteja a classe) 

Normes i recomanacions 

Les exposicions han de tenir una durada de 20-25 minuts, aproximadament. El tema de 
l'exposició ha d’aparèixer en negreta. Després se n'ha d’esmentar el context, que és 
l'orientació a partir de la qual se situa i s’explica el concepte, tema o qüestió, i que és allò 
que ja hem vist a classe. N’hi ha prou amb una menció molt breu menció del que s’ha vist a 
classe per fer la connexió. 

És important que al principi de l'exposició se situe i s’explicite la connexió entre el context i 
el tema, i també en algun altre moment durant l'exposició o el treball escrit. La 
contextualització ha de ser breu, i no pot ocupar una part semblant a la del concepte (el 
plantejament, la presentació de l’esquema de l’exposició i la connexió i contextualització han 
de durar aproximadament 1-3 minuts). 

Les exposicions a classe han de tenir l’estructura recomanada següent: 

1. Plantejament d'una activitat inicial, encara que no arribe a realitzar-se o no es faça de 
manera completa. És a dir, què faríeu si, per exemple, tinguéreu més temps per exposar el 
tema (de 2 a 5 minuts). 

2. Presentació sintètica dels continguts que s’exposaran (1 min. aprox.). 

3. Exposició dels continguts (tenint present la contextualització del concepte abans 
assenyalada (respectivament: 1-3 minuts i 10-14 minuts). 

4. Síntesi i conclusions (1-2 minuts). 

5. Activitat final (que, en funció del temps, es pot o no desenvolupar a classe; si més no, s’ha 
de plantejar al grup sencer). 

Abans de l’exposició, el grup ha de comentar obligatòriament amb el professor l'esborrany 
i l’esquema dels continguts. També s’hi pot reunir en qualsevol moment que necessite 
orientació. 

La resta de la classe ha de pensar i anotar en un full una pregunta rellevant sobre l’exposició 
de cada grup, que després ha de plantejar als companys i companyes. 

ORIENTACIONS PER A LES EXPOSICIONS I ELS TREBALLS 



S’ha de tenir en compte que les formes de l'expressió oral i de l'expressió escrita són 
diferents, cosa que cal tenir present a l'hora de redactar el treball i de fer l'exposició oral. 
Per exemple, en la redacció oral se sol recórrer, i fins i tot és convenient fer-ho, a la repetició, 
la reiteració o els col·loquialismes. En l'escrita, això no és el més adequat i freqüent. La 
manera d'expressió escrita té major formalitat. 

Una regla bàsica que cal seguir en el plantejament de les exposicions és “menys és més”. És 
a dir, no es tracta d'aclaparar amb molt de contingut i informació, o molt complexa, sinó que 
cal seleccionar una informació limitada i tractar de fer-la comprensible i assimilable i que 
puga ser retinguda pels companys i companyes. Això implica repetir els continguts de 
l'exposició, i també recórrer a exemples il·lustratius. Fins i tot es pot fer intervenir els que 
escolten o interpel·lar-los. Així mateix, és important que els diferents membres del grup 
enllacen les seues exposicions amb l'anterior i amb la següent.  

Es valorarà també la creativitat i l’originalitat en l'exposició i en el plantejament de les 
activitats, i els materials i recursos utilitzats. 

Per a buscar informació sobre el contingut, a banda de consultar el professor, es pot buscar, 
en aquest ordre, en les fonts següents: 

- Diccionaris de sociologia, ciència política 

- Wikipedia 

- Manuals de sociologia general o d'introducció a la sociologia 

- Altres pàgines web. I a partir d'ací, si fa falta: 

- Bibliografia de consulta més especialitzada. 

El treball escrit ha de tenir un màxim de 8-10 pàgines (inclosa la bibliografia i l'índex). El 
treball ha de contenir: la portada, amb el títol, l’assignatura i el nom dels membres del grup; 
en la segona pàgina ha de constar l'índex. També ha de tenir, a banda del desenvolupament 
del contingut, una introducció i unes conclusions. Després de les conclusions cal incloure els 
enunciats de les dues activitats abans assenyalades. Finalment, el treball ha d’acabar amb 
les referències bibliogràfiques que s'han utilitzat. En aquest sentit, es recomana escriure la 
bibliografia correctament, tant en aquest com en tots els treballs que es facen. S’ha 
d’utilitzar l’estil APA. Si no es fa així, es descomptarà fins un punt a la nota del treball. També 
és important que tot el treball tinga el mateix estil i format de lletra. A més, és important 
citar o esmentar les fonts quan s’utilitzen literalment les paraules de la nostra font o bé es 
parafrasege, perquè si no es fa es comet plagi. 

En les pàgines següents es pot veure com es construeixen les referències bibliogràfiques: 

https://uv-es.libguides.com/c.php?g=681757&p=4863399#s-lg-box-15671977 

https://uv-es.libguides.com/c.php?g=681757&p=4863399#s-lg-box-15671977


Es faran entre 3 i 4 exposicions per sessió, depenent del temps disponible. Les dates per a 
les exposicions seran aproximadament l’última setmana de març i la primera d’abril. L'ordre 
d’exposicions i l’assignació de conceptes als grups serà el següent: 

ASSIGNACIÓ DE CONCEPTES 

- GRUP 1. Tipus o tipologia d'autoritat, segons Max Weber i la seua relació amb el poder. 
(Context: Max Weber, idees, obra, teoria). 

- GRUP 2. Teoria de l'elecció racional (com a teoria aplicada les ciències socials, sobretot en 
el seu vessant de ciència política). (Context: les teories sociològiques i politològiques). 

- GRUP 3. Teoria de jocs (com a teoria aplicada a les ciències socials, sobretot en el seu 
vessant de ciència política). (Context: les teories sociològiques i politològiques). 

- GRUP 4 Anàlisi DAFO o FODA (matriu i formulació d'estratègies). (Context: mètodes i 
tècniques d'investigació; eina per a l'anàlisi d'organitzacions, serveis o polítiques públiques). 

- GRUP 5. Tipologia de formes d'organització política en les societats preestatals: banda, 
tribu o cabdillatge. I estats primaris. (Context: tipus de societats). 

- GRUP 6. Ideologia (en sentit marxista) i ideologia política (en general). (Context: 
socialització i creences, control i dominació ideològica). 

- GRUP 7. Cultura cívica i cultura política. (Context: socialització i cultura). 

- GRUP 8. Socialització política. (Context: socialització i agents, I fases de la socialització). 

- GRUP 9. Etnocentrisme i relativisme cultural (Context: cultura en sentit antropològic i 
actituds davant les diferències culturals). 

- GRUP 10. Corrupció (com a cas dins de les conductes de desviació). (Context: desviació i 
delicte, corrupció política). 

- GRUP 11. Formes i polítiques públiques de prevenció del delicte. (Context: desviació i 
delicte). 

-GRUP 12. Opinió pública. (Context: cultura i mitjans de comunicació). 



 

ACTIVITAT 4 

Anàlisi de desigualtats socials 

(s’ha de pujar a l’AV) 

(Data recomanada de lliurament: 11 maig). 

Això no obstant, aquesta activitat no té penalització si és lliurada més tard) 

 

 

Aquesta activitat consisteix bàsicament a fer una anàlisi guiada sobre diferents formes i 
manifestacions de desigualtats social (com, per exemple, les seues causes, vivència 
personal, efectes, etc.), i, a més, també sobre la interseccionalitat de totes elles, a partir 
del visionat d’una pel·lícula que s’ha de triar entre: Jo, Daniel Blake de Ken Loach (2016) 
i Paràsits de Bong Joon-ho (2019). (S’ha de pujar a l’AV). 

Finalment, cal respondre a un qüestionari d’avaluació de l’activitat que estarà disponible 
a l’AV. 

Les pel·lícules es poden visionar en algunes pàgines, així com en plataformes televisives. 
També pots buscar-les en les biblioteques públiques, inclosa la de la Universitat. Alguns 
d’aquests enllaços poden estar inoperatius, però segurament n’hi haurà uns altres 
alternatius: 

Jo, Daniel Blake 

https://www.youtube.com/watch?v=0Oy-fxrXfS0 

Paràsits 

https://www.youtube.com/watch?v=cOY1yOFUOYM (lloguer)  

https://pelisyseries.net/peliculas/parasitos-2019/  

https://www.cuevana3-v1.wtf/ver-pelicula-1/parasitos/  

Parts de l’activitat: 

1. Elabora una brevíssima fitxa de presentació tècnica de la pel·lícula (títol original, 
director, any, país, música, etc.). Per exemple, en aquesta web informativa en trobaràs 
referències: https://www.filmaffinity.com/es/main.html 

2. Redacta un breu resum de la trama principal de la pel·lícula. Es valorarà que el resum 
siga personal i que continga una perspectiva personal: no ha de ser una simple còpia 
(extensió aproximada: 150-200 paraules). 

https://www.youtube.com/watch?v=0Oy-fxrXfS0
https://www.youtube.com/watch?v=cOY1yOFUOYM
https://pelisyseries.net/peliculas/parasitos-2019/
https://www.cuevana3-v1.wtf/ver-pelicula-1/parasitos/


3. Elabora una taula en què es detallen els personatges principals amb les variables: 
sexe, edat aproximada, origen ètnic (natiu, immigrant), racialització, ocupació principal, 
rol/estatus principal, capital social estimat (alt-mitjà-baix), capital cultural estimat (alt-
mitjà-baix), classe social estimada (alta-mitjana-baixa), i alguna altra condició o afecció 
que consideres que és rellevant del personatge (si és el cas). 

4. (Extensió aproximada: 800-1000 paraules). A) Identifica i analitza la forma de 
desigualtat principal a partir de la descripció d'escenes i/o diàlegs en què es faça palesa. 
B) Identifica i analitza unes altres formes de desigualtat a partir de la descripció 
d'escenes i/o diàlegs de la pel·lícula. C) Identifica i comenta alguna situació en què es 
pose de manifest la interseccionalitat entre desigualtats. Per a l'anàlisi és important usar 
termes i conceptes de l'assignatura i de les qüestions identificades i analitzades. 

5. Si fora possible, es faria a classe un debat per a posar en comú les reflexions 
individuals. 

6. Una vegada pujada l'activitat a l'aula virtual, respon al breu qüestionari que trobaràs 
a l'AV, en Fòrums: “Qüestionari de valoració final de l’activitat 4”. 
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