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Curs: «Pensar los procesos de socialización contemporáneos» 

Duració: 4 hores 

Data i horari: 22 de maig – de 16:00 a 20:00 h. 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en 

“Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)  

Lloc: Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

Professor: Enrique Santamaría 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà) 

CAT / CAS 

Una de les nocions procedents de les ciències socials més populars és sense cap dubte la de 

“socialització”. Així mateix, també és curiosament una de les més simplificades; i això en 

gran part a causa que en el seu estès ús se solen assumir implícitament i de vegades 

inconscientment realitats i conceptualitzacions fa temps passades i qüestionades.  

En aquest curs ens proposem, partint tant dels canvis socials i històrics que esdevenen en els 

temps contemporanis, com molt en particular d’aquells que concerneixen a les 

conceptualitzacions sociològiques i antropològiques, tornar a visitar els processos de 

socialització per poder comprendre'ls en el seu dinamisme i complexitat. Reconeixent el 

caràcter mudable i dinàmic de les formacions socioculturals i el paper protagònic que en 

aquestes juguen els actors socials, insistirem en una concepció de la socialització com un 

entramat de processos complicats, multidireccionals, oberts, paral·lels i contradictoris, en el 

si dels quals els subjectes s'apropien de continguts culturals del temps i lloc en el qual viuen; 

és a dir, en els quals es fan competents per actuar en un polivers sociocultural contradictori i 

conflictiu, que a més està en constant canvi. 

Es tractarà, doncs, d'identificar els principals escenaris de socialització del nostre temps, 

amb els agents i les dinàmiques que els conformen, les especificitats que cadascun d'ells 

presenta així com les relacions de vegades tibants que entre ells mantenen; referent a això, 

dedicarem especial atenció a la publicitat, les industries culturals i les xarxes socials virtuals. 

Igualment s'insistirà en els factors en què recau la seva eficiència socialitzadora, en els 

mecanismes que en cadascun d'ells es posen en joc, en la manera en què aquella i aquests 

afecten a la d'altres escenaris socials i, en definitiva, en aquells comportaments, 

coneixements, sentiments i identitats que els subjectes es veuen impel·lits a adoptar, a 

ignorar, a dissimular, a negar o fins i tot a rebutjar. 

La millor comprensió de tots aquests aspectes relatius als actuals processos de socialització 

ens permetrà incidir de manera molt més efectiva en els mateixos, i sobretot de cara a 

conformar formacions i escenaris socials més lliures, justs, solidaris, sensibles, creatius i 

savis. 
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CAS 

Una de las nociones procedentes de las ciencias sociales más populares es sin lugar a dudas 

la de “socialización”. Asimismo, también es curiosamente una de las más simplificadas; y 

ello en gran parte debido a que en su extendido uso se suelen asumir implícita y a veces 

inconscientemente realidades y conceptualizaciones hace tiempo periclitadas y cuestionadas. 

En este curso nos proponemos, partiendo tanto de los cambios sociales e históricos que 

acaecen en los tiempos contemporáneos, como muy en particular de los que atañen a las 

conceptualizaciones sociológicas y antropológicas, revisitar los procesos de socialización 

para poder comprenderlos en su dinamismo y complejidad. Reconociendo el carácter 

mudable y dinámico de las formaciones socioculturales y el papel protagónico que en ellas 

juegan los actores sociales, insistiremos en una concepción de la socialización como un 

entramado de procesos complicados, multidireccionales, abiertos, paralelos y 

contradictorios, en el seno de los cuales los sujetos se apropian de contenidos culturales del 

tiempo y lugar en el que viven; esto es, en los que se hacen competentes para actuar en un 

poliverso sociocultural contradictorio y conflictivo, que además está en constante cambio. 

Se tratará, por tanto, de identificar los principales escenarios de socialización de nuestro 

tiempo, con los agentes y dinámicas que los conforman, las especificidades que cada uno de 

ellos presenta así como las relaciones a veces tensas que entre ellos mantienen; a este 

respecto, dedicaremos especial atención a la publicidad, las industrias culturales y las redes 

sociales virtuales. Igualmente se insistirá en los factores en los que recae su eficiencia 

socializadora, en los mecanismos que en cada uno de ellos se ponen en juego, en el modo en 

que aquella y estos afectan a la de otros escenarios sociales, y, en definitiva, en aquellos 

comportamientos, conocimientos, sentimientos e identidades que los sujetos se ven 

impelidos a adoptar, a ignorar, a disimular, a negar o incluso a rechazar. 

La mejor comprensión de todos estos aspectos relativos a los actuales procesos de 

socialización nos permitirá incidir de manera mucho más efectiva en los mismos, y sobre 

todo de cara a conformar formaciones y escenarios sociales más libres, justos, solidarios, 

sensibles, creativos y sabios. 

 

 

Enrique Santamaría és director d’estudis de l’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de 

Socioantropologia, així com co-coordinador del grup de treball en Socioantropologia dels mons 

contemporanis de l’Institut Català d’Antropologia. 
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INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

General: 30 € 
Per a socis i sòcies de l’ ICA, estudiants, aturats i jubilats:  25 € 

Inscripció: 

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/k68EdH 

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN: 

CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del 

curs) 

També es por fer en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup 

Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per tel. abans de passar.  

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament. 

Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció. 

 

INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 

 

Institut Català d'Antropologia (ICA) 
Tel 93  410 37 77 
secretaria@antropologia.cat 
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