
6
Edició

Desembre 2008
Juny 2009

Facultat
d’Economia

i Empresa

Departament de
Sociologia

i Anàlisi
de les Organitzacions

ProfessoratDestinat a :

Activitat de
2 crèdits
de
lliure elecció

Taller
de
Socio
logia

Investigadors/es

Alumnes de Llicenciatura,
Màster i Doctorat

Persones interesades en
el coneixement i anàlisi
de la realitat social

1

2

3

4

PRESENTACIÓ

El Taller de Sociologia, organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és
una activitat que neix del compromís d’oferir respostes alternatives a les necessitats de
formació i intercanvi professional dels/les investigadors/es socials, i per potenciar
l'enfortiment institucional i acadèmic de la Sociologia com a disciplina fonamental per
a comprendre les societats actuals i contribuir a oferir possibles solucions als conflictes
de la nostra realitat social. La responsabilitat social de la Comunitat Acadèmica en el
seu conjunt ens porta a crear el Taller de Sociologia com un espai d’apropament, promoció
i intercanvi d’experiències d’investigació, construït entre els participants.

El Taller es planteja com un espai de debat obert, que més que voler establir conclusions
definitives, pretén donar peu a un diàleg i reflexions fruit d’una construcció grupal i

dinàmica. Per aquesta raó, el Taller està estructurat en base a una integració multisectorial
alhora que pluriterritorial, procurant la consolidació d'una representació permanent

d'investigadors/es i professorat de diverses institucions i branques de la Sociologia que
fins al present venen desenvolupant els objectius que van donar l'origen al

Taller de Sociologia.

OBJECTIUS

a) Promoure l’enfortiment institucional i acadèmic de la Sociologia a la
    Universitat de Barcelona.
b) Crear espais participatius, de trobada i integració entre el professorat, investigadors/es
     i estudiants de tercer cicle, i d’integració entre sí.
c) Oferir respostes alternatives a les necessitats d’intercanvi i actualització professional
    entre investigadors/es socials.
d) Contribuir al aprenentatge de les diverses metodologies de recerca dels estudiants de
    Llicenciatura, Màster i Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona.
e) Difondre i donar a conèixer els estudis i recerques dels diversos àmbits de la Sociologia.
f) Conèixer estudis i recerques en marxa o recent finalitzades que permetin comptar amb
    informació actualitzada.
g) Promoure la participació de la Comunitat Acadèmica en la comprensió i anàlisi de la
    realitat social a la que pertany.

COORDINACIÓ
Dra. Ana Collado
anacollado@ub.edu

Grup COPOLIS. Benestar, Comunitat i Control Social
www.copolis.org

ORGANITZACIÓ

Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Facultat d’Economia i Empresa. UB
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MATRÍCULA

15/desembre/2008

Programa
ció

JOVES “LLATINS” A BARCELONA

Llic. Roser Nin Blanco
Tècnica de Joventut al Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Responsable del treball de camp de l'estudi JOVIC (Joves,
immigració i convivència) a Vilafranca del Penedès i a Lleida.

4/febrer/2009 INNOVACIÓ, CONEIXEMENT I...

Dr. Jordi Colobrans i Degado
Professor del Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions, de la UB.
Investigador en el Departament de Sociologia Política, de la UAB
en el projecte EURODITE.

13/març/2009 ELS EMPRESARIS CATALANS I LA LLENGUA:
DISTINTES ACTITUDS

Llic. Cyril Trèpier
Becari del Institut Français De Géopolitique, Université Paris 8-Saint Denis.
Programa de Doctorat en Sociologia, de la UB.

27/març/2009 PRESONS I DONES PRIVADES DE LLIBERTAT:
RECLUSIÓ, DOMESTICITAT I INVISIBILITAT

Dra. Elisabet Almeda Samaranch
Professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, de la UB.
Directora del Grup COPOLIS. Benestar, Comunitat i Control Social.

8/maig/2009 L’HOME MALTRACTAT: UNA APROXIMACIÓ
SOCIOLÒGICA

Llic. Laia Folguera Cots
Professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, de la UB.
Programa de Doctorat en Sociologia, de la UB.

22/maig/2009 ENTORNS CULTURAL I DE RELACIONS EN
SISTEMES D’ORGANITZACIONS: EL CAS DE LES
EMPRESES D’ENQUESTES ELECTORALS

Dr. Francisco J. Granados
Investigador del CIIMU (Institut d’Infància i Món Urbà).

5/juny/2009 EL SISTEMA DE LA POLÍTICA CULTURAL A ESPANYA

Dr. Arturo Rodríguez Morató
Professor del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret, i Metodologia
de les Ciències Socials, de la UB
Director del CECUPS (Centro de Estudios sobre Cultura, Política y Sociedad).

MODALITAT DE
TREBALL

Les sessions s’organitzen de la següent manera:

a) Marc Teòric: exposició de les teories utilitzades que expliquen el fenomen
social analitzat.

b) Estratègia de recerca: explicació de la metodologia, les tècniques d’obtenció
de dades i les característiques del treball de camp desenvolupades al llarg de
la recerca.

c) Plenari: debat obert i participatiu sobre la recerca presentada.

GRATUITA per aquelles persones que estiguin realitzant tasques
docents o de recerca sociològica, estiguin matriculats en la

Llicenciatura, Màster o Doctorat en Sociologia de la Universitat
de Barcelona, o d’altres estudis afins.

Crèdits de lliure elecció2 crèdits
Preu: 40€
Matriculació: Del 26 de gener al 27 de febrer de
2009

www.ub.edu/economiaempresa

L’avaluació de l’activitat es fa a partir dels
següents criteris:

- Assistència a totes les sessions
- Participació en el plenari/debat
- Elaboració d’una memòria

Horaris i
Lloc de Trobada

Divendres de 14 a 16 hores
Facultat d’Economia i Empresa


