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PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Sociologia general (Optatiu) 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
L’assignatura proposa una reflexió sobre les principals teories sobre la “cultura”, posant 
l’accent, sobretot, en la concepció humanista i la concepció antropològica de la cultura. Es 
proposa també aprofundir en el coneixement i la comprensió dels diferents fenòmens 
culturals característics del món actual fent referència, d’una manera especial, a la cultura 
mediàtica. Es passa revista a diverses manifestacions culturals: del folklore a la cibercultura, 
de la cultura popular a l’alta cultura, de les cultures locals a la «cultura global». 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
L’objectiu de l’assignatura és fer una reflexió sobre les diverses manifestacions culturals 
vigents en la societat contemporània. Per això, és important vèncer una sèrie de tòpics i 
d’idees preconcebudes que ens impedeixen comprendre la realitat cultural amb tota la 
riquesa i complexitat. El nostre propòsit és comprendre i posar de manifest els lligams i els 
vincles entre deferents expressions culturals. Es tracta, de dibuixar un mapa conceptual i un 
marc teòric a fi d’assolir una millor comprensió dels fenòmens culturals actuals, tenint 
present la importància dels continguts simbòlics, la diversitat dels públics i l’existència dels 
escenaris o espais en els quals es fa present la cultura avui. De forma més precisa, 
l’assignatura es proposa: 
 
 

1. Introducció i discussió d’un seguit de temes claus en la cultura contemporània, 
fomentant l’esperit crític. 

2. Coneixement de les principals aportacions teòriques i acadèmiques a l’àmbit de la 
sociologia de la cultura i dels estudis culturals. 

3. Assolir una bona comprensió del paper dels mitjans de comunicació en la  producció i 
circulació d’algunes formes de la cultura contemporània  

4. Foment de la participació i de la voluntat de l’alumne d’expressar el seu parer i 
intervenir en el debat públic. 
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CONTINGUTS: (Temari de l’assignatura indicant les parts, capítols o temes en els que es 
subdivideix) 
 

1. La cultura com a objecte d'estudi. Notes per la definició de cultura  
2. Apocalíptics i integrats davant de la «cultura de masses». El decàleg contra la cultura 

de masses.  .  
3. La concepció humanista.  La discussió sobre el cànon.   
4. La concepció antropològica.  Interculturalitat versus multiculturalitat  
5. La cultura com a estil de vida. Les cultures juvenils i la cultura fan. La contracultura  
6. Els gustos culturals i la distinció social.  El kitsch. 
7. Cultura popular i democratització cultural 
8. La cultura de masses i la indústria de la cultura  
9. La cultura mediàtica  
10. La cibercultura e l’era de la globalització 
11. Conclusió: Escenaris i públics de la cultura  

 
METODOLOGIA: 
 
L’assignatura s’imparteix mitjançant les classes magistrals del professors. També es 
proposen lectures escollides per treballar a classe i es faran debats a classe sobre continguts 
essencials. També és molt important fer les lectures obligatòries que indiqui el professor.  
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Examen final de l’assignatura (70% de la nota) 
B. Treballs fets a casa: Fer una ressenya personal d’un llibre de la bibliografia bàsica (20%) 
C. Treball en grup de caire voluntari sobre algun fenomen de la cultura actual (10%) 
D. Participació a classe 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 

• L’estudiant ha de demostrar coneixement actualitzat i interès pels fenòmens de la 
cultura contemporània [A,B,C,D]. 

 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar coneixement dels autors i de les obres de referència en 
l’àmbit de la sociologia de la cultura i dels estudis culturals [A, C]. 

 
Objectiu 3: 

• L’estudiant ha de demostrar una bona comprensió del paper dels mitjans de 
comunicació en la  producció i circulació d’algunes formes de la cultura 
contemporània [A, B, C]. 

 
Objectiu 4: 

• L’estudiant ha de ser capaç de participar i intervenir en públic per tal d’expressar el 
seu parer i el seu posicionament sobre els temes a debat a classe DJ]. 
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