
Programa
assignatura

800017 - Sociologia i Història de l'Activitat física i l'Esport
Curs acadèmic 2016-17
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Sociologia
Departament: Fonaments de la motricitat i el seu ensenyament
Idiomes: Català, Castellà
Extensió: 1er Semestre Curs: 2n
Tipologia: Bàsica
Crèdits ECTS: 6.00

Professorat
Carlos E. Faleroni Trucco.  (cfaleroni@inefc.es)

Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
La sociologia, per concepció, extensió i objecte és una disciplina humanística que s'ocupa i preocupa
per allò que esdevé en el si de les societats humanes, des del més aparentment banal de la vida
quotidiana fins a de les seves estructures més profundes.
Tant avui com en un futur hipotètic és imprescindible tractar de saber per què fem el que fem i per a
això hem de dotar-nos necessàriament d'una explicació coherent respecte de les pràctiques físiques i
esportives, és a dir, d'aquest fenomen social denominat esport i que resulta una clau bàsica per
entendre la dinàmica i evolució de les societats contemporànies.
Des de la sociologia no podem abordar l'estudi d'aquest esport i els seus múltiples i variades
manifestacions prescindint de les circumstàncies ambientals, econòmiques, polítiques i socials en les
quals té lloc. En conseqüència, resulta completament imprescindible que un futur professional, avui
estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, pugui comprendre i explicar amb
claredat què és l'esport, així com que tingui ple coneixement de les serioses amenaces a les que -en
aquests moments- s’enfronta la humanitat en el seu conjunt, sent capaços d'adoptar un
posicionament crític, tant ètic com a ideològic, davant elles.

Competències específiques
3- Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i l'esport

c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport

Competències generals
1.- Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional.

2.- Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.
c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa.

3.- Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació.
b) Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans
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i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
5.- Actuar amb ètica i valors professionals.

c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població.

Objectius

Que siguin capaços d'expressar les seves idees amb claredat i precisió, dotar-les d'arguments amb
cohesió i pertinència, i detectar, analitzar i resoldre problemes de la vida social que afecten a les
pràctiques físic-esportives (proves escrites).

Competències de l'objectiu:
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)

Que els/les estudiants obtinguin un suport conceptual i teòric que els/les faculti per saber discriminar i
orientar els seus interessos acadèmics, intel·lectuals i professionals. (proves escrites perquè mostrin
el domini i claredat en la utilització dels conceptes estudiats.

Competències de l'objectiu:
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)

Estimular en els/les estudiants el seu interès pel coneixement social i l'exercici de la lectura com a
activitat reflexiva de primer ordre, amb la finalitat de completar la seva formació com a futurs/es
professionals (lectura de diversos articles i capítols de llibre per treballar-los en classe.

Competències de l'objectiu:
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
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Fomentar en els/les estudiants una actitud crítica i curiosa davant la realitat social que envolta l'àmbit
de les pràctiques físic-esportives, establint connexions i relacions entre aquests i la funció social de
l'esport i l'educació física. ( Participació activa en classe i anàlisi dels continguts de diversos tipus de
documents).

Competències de l'objectiu:
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)

Que els/les estudiants arribin a ser  capaços de contextualitzar  el  fet  esportiu com un fenomen
essencialment social, tenint clars els seus orígens, evolució i tendències.

Competències de l'objectiu:
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)

Que siguin capaços de configurar  un mapa teòric  de la  realitat  social  contrastant  els  diferents
corrents  de  pensament  sociològic,  de  tal  forma  que  els  permeti  situar  i  explicar  els  diferents
esdeveniments i dades que recopilin del seu entorn.

Competències de l'objectiu:
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)

Continguts
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: L'EVOLUCIÓ HISTÒRICA I SOCIOLÒGICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I
L'ESPORT

Tema 1: Context socio-històric de l'esport i l'educació física com a fenòmens moderns
1.1) Del bipedisme a la motricitat intel·ligent: breu història de l'evolució motriu humana
1.2) El sorgiment de l'Estat i de l'Exèrcit en les societats hidràulic despòtiques: la motricitat i
l'art de la guerra i la dominació
1.3) La societat matrilineal al món tàntric: la civilització de Mohenho Daro i la sacralització del
femení
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1.4) La societat esclavista en l'antiguitat: de la 'paideia' grega al circ romà.
1.5) Estructura de dominació social i els jocs de pilota sagrats en mesoamérica
1.6) La sublimació del guerrer en el medioevo europeu, xinès i japonès
1.7) Els jocs motors nobles i les competicions camperoles i populars en la Baixa Edat Mitjana
Europea
1.8) L'emergència de la modernitat a Europa: del Renaixement a la Revolució industrial
1.9) El naixement de l'esport a Anglaterra al segle XVIII
1.10) Els moviments gimnàstics europeus als segles XVIII i XIX
1.11) El naixement d'una educació física amputada a la fi del XVIII
1.12) L'esport com a fenomen sociocultural de masses al segle XX
1.13) De l'esport per tots a l'esport sostenible al segle XXI

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: SOCIOLOGIA DE L'ESPORT
Tema 2: De la sociologia a la sociologia de l'esport

2.1) La sociologia de l'esport
2.2) L'esport i la qüestió social

Tema 3: La cultura esportiva
3.1) Societat, cultura, esport.
3.2) La cultura esportiva. Atributs i valors de la cultura esportiva.

Tema 4: El sistema esportiu
4.1) La concepció de l'esport com a sistema
4.2) Expressions socials del sistema esportiu

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: APLICACIONS DE LA SOCIOLOGIA A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Tema 5: Sociologia del temps lliure

5.1) Bases històriques de la idea de temps lliure
5.2) Hàbits esportius
5.3) La societat de consum, esport i la globalització

Tema 6: Sociologia del medi ambient aplicada a l'esport
6.1) Societat, ecologia i economia
6.2) Esport i ecologia
6.3) Esport i turisme en la naturalesa

Tema 7: Sociologia de la gestió i organització esportiva
7.1) L'esport com ben econòmic: la indústria esportiva
7.2) Gestió sostenible de l'esport
7.3) El mercat laboral de l'activitat física i l'esport

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4: INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA A l'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Tema 8: Línies d'investigació social aplicada a l'activitat física i l'esport

Activitats formatives
Debats i exposicions (també taules rodones) - 32.50%

Competències:
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
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1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)

Estudis de cas - 32.50%
Competències:
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)

Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 35.00%
Competències:
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)

Activitats d'avaluació
Examen teòric - 30.00%
Prova escrita tipus test

Competències:
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)

Avaluació del treball de camp - 35.00%
Treball analític-històric (en grup)

Competències:
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)

Defensa de treballs o memòries - 35.00%
Exposició d'un treball analític-explicatiu (en grup)

Competències:
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generals)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generals)

13-09-2016 2016-17 / 800017 - Sociologia i Història de l'Activitat física i l'Esport 5/8



Programa
assignatura

3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especifiques)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generals)

Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
Els estudiants matriculats disposaran d'una avaluació continuada fonamentada sobre els següents
conceptes/activitats:
                                                                                         Hores de classe                      Percen. aprox.
Classes magistrals, visionat de vídeos.                                  21                                               35%
Estudis de casos, fòrums, lectures i comentaris de textos.       19’5                                            32,5%
Treballs pràctics, exposicions monogràfiques i debats              19’5                                            32,5%
                                                                                                                                                     
6. Activitats i criteris d'avaluació:
Tant pel que fa al desenvolupament de les classes (especialment, les de grups petits: A, B, C i D) com
així també per garantir l'assoliment dels objectius, serà imprescindible respectar al màxim la
proporcionalitat dels grups quant al seu número. Dit d'una altra manera, si el nombre de partida són
120 matriculats/des, hauríem de tenir exactament 4 grups de 30 persones i, en cas d'augmentar el
nombre total (homologacions, trasllats, repetidors, etc.), aquest increment s'ha de repartir
homogèniament entre A, B, C i D.
A aquest requisit INDISPENSABLE, se li suma un altre: la pertinença a un grup de 4 persones (d'ara
endavant, grup de treball: GT) ja que com pot observar seguidament, el 60% de l'avaluació és de
caràcter grupal.
6.1. Avaluació final:
Els/les i matriculats/des seran avaluats/des a través de les següents activitats:

 a) Prova escrita tipus test: 30%
 b) Exposició d'un treball analític- explicatiu (en grup): 35%
 c) Treball analític- històric (en grup): 35%

La valoració final serà el sumatori dels valors obtinguts en cadascuna de les activitats realitzades, i
seran requisits imprescindibles:
a) Que en cap d'elles s'obtingui un valor inferior al 45% del valor de cada activitat (4'5 sobre 10).
b) Assistir al 80% com a mínim de les classes en grups petits (A, B, C i D).
c) En totes les activitats que s'hagi de lliurar un document (com és el cas dels tests i pràctiques),
només seran objecte d'avaluació quan l'estudiant hagi assistit a la sessió respectiva.
d) Tot lliurament dels treballs serà sempre en format digital i respectant -sense excepció- els terminis
fixats.
La prova escrita versarà sobre el temari teòric abordat en les classes magistrals, els debats, les
exposicions i la bibliografia recomanada per a cada cas. El valor de les respostes incorrectes restarà
el 50% del valor de la resposta correcta i la pregunta no resposta, no suma ni resta.
Els/les estudiants que a l’examen no obtinguin la nota mínima exigida (45% de 2,5 pts= 1,12) i hagin
de fer l’examen de recuperació, la nota final serà el promig de tots dos exàmens.

+El treball analític- històric: cada GT, assumirà l'anàlisi en profunditat d'un tema (a seleccionar d'una
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llista que proveirà el professor, segons rigorós ordre d'arribada). Fruit d'aquest treball, cada GT
elaborarà 2 documents:
a) Un document (Word) tot el extens, ampli i profund que el tema seleccionat permeti, complint tots
els requisits exigibles a un treball universitari i pretesament científic (objectius, estructura,
bibliografia, etc., Normes APA: cites, títols, interlineat...). Tan sols hauran de presentar aquest treball,
els grups que no hagin obtingut una avaluació favorable de la presentació/exposició.
b) Una presentació (ppt), síntesi del treball anterior amb la qual hauran de realitzar una exposició a
classe.
+El treball analític- explicatiu al igual que en el punt anterior, cada GT podrà triar un dels temes
exposats en el tema 1 d'aquest programa, segons ordre d'arribada:
a) Un document (Word) tot el extens, ampli i profund que el tema seleccionat permeti, complint tots
els requisits exigibles a un treball universitari i pretesament científic (objectius, estructura,
bibliografia, etc., Normes APA: cites, títols, interlineat...). Tan sols hauran de presentar aquest treball,
els grups que no hagin obtingut una avaluació favorable de la presentació/exposició.
b) Una presentació (ppt), síntesi del treball anterior amb la qual hauran de realitzar una exposició a
classe.
+ La participació activa en les classes presencials: alhora grupal (cada GT haurà d’organitzar un
debat) i participant en els debats que proposin la resta de grups.
6.2 Avaluació alternativa:
Aplicable a qui manifesti que no vol l’avaluació contínua, 2ª matrícula, i/o convocatòria de setembre
(menys de 24 crèdits).
Examen teòric - 40%
Es tracta de una prova escrita –tipus test- en els horaris i setmanes previstes en el calendari. Per
aprovar caldrà obtenir la nota mínima (5).
Presentació d’un treball - 60%
S’ha de presentar un treball envers la sociologia de l’esport (previament pactat amb el coordinador
de l’assignatura). Per aprovar caldrà obtenir la nota mínima (5).

Bibliografia i d'altres recursos

AA.VV. (1978):“Partisans”. Deporte, cultura y represión. Barcelona: Gustavo Gili●

Álvarez-Uría, F. y Varela, Julia. (2004): Sociología, capitalismo y democracia. Madrid: Morata.●

Barbero, J. I., Brohm, J-M. et al (1993): Materiales de sociología del deporte,  Madrid: Ediciones de la●

Piqueta, Genealogía del Poder/23. Bourdieu, Pierre (2000): “¿Cómo se puede ser deportivo?”, en
Cuestiones de sociología. Madrid: Istmo.
Brohm, Jean-Marie (1982): Sociología política del deporte. México: FCE.●

Dunning, Eric (2003): El fenómeno deportivo. Estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia●

y la civilización. Barcelona: Paidotribo.
Elias, N.; Dunning, E. (1992): Deporte y ocio en el proceso de civilización. México: FCE.●

García Ferrando, M.; Puig, N. y Lagardera, F. (2002, 2ª edición actualizada): Sociología del deporte.●

Madrid: Alianza Universidad
García Ferrando, Manuel (1990): Aspectos sociales del deporte. Una reflexión sociológica. Madrid:●

Alianza.
Giddens, Anthony (2002, 4ª ed.): Sociología. Madrid: Alianza Editorial.●

Martínez del Castillo (comp.) (1998): Deporte y calidad de vida. Madrid: Investigación social y●

deporte nº 4, Librerías deportivas Esteban Sanz.
Munné, Frederic (1992), Psicosociología del Tiempo Libre. Méjico: Trillas.●
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Rodríguez López, Juan. (2002): Historia del deporte. Barcelona: INDE publicaciones●

Així com la bibliografia recomanada per temes i per a cadascuna de les activitats, i les anotacions i●

notes de l'assignatura que estaran disponibles en Coopera.
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