
 
 
 
TEMA 5. LA SOCIOLOGIA D’ÉMILE DURKHEIM 
 

QÜESTIONARI 
 

1. Poseu almenys, per cadascuna de les dues següents categories durkhemianes 
de fets socials immaterials, tres exemples corresponents a la nostra societat 
(tres fets socials que puguin classificar-se com a pertanyents a la primera i 
tres exemples més de fets socials que puguin considerar-se pertanyents a la 
segona):  
 

 Moralitat col·lectiva 

 Representacions col·lectives 
 

2. Poseu un exemple d’un canvi a nivell dels fets socials immaterials, i de la seua 
repercussió a nivell dels fets socials materials. 
 

3. De quina manera pensava Durkheim que es garantia la cohesió social en les 
societats més primitives? Què la garantiria en les societats més modernes? 
Per què pensa Durkheim que en les societats primitives existia més 
competitivitat entre els individus i que en les societats més modernes 
s’aguditzava l’individualisme dels seus integrants? Per últim descriu 
breument com serien, a parer de Durkheim, les societats primitives i com 
serien les societats modernes. 
 

4. Expliqueu què entenia Durkheim per “densitat dinàmica”. De quina manera 
el fenomen de la “densitat dinàmica” afavoriria el pas d’una societat 
caracteritzada per la solidaritat mecànica a una societat caracteritzada per 
una solidaritat orgànica? 
 

5. En què consistiria un dret de tipus repressiu i un dret de tipus restitutiu? Per 
què afirma Durkheim que el dret característic de les societats cohesionades 
per una solidaritat mecànica seria de caràcter repressiu, mentre que el dret 
característic de les societats cohesionades per una solidaritat orgànica seria 
de caràcter restitutiu?  
 

6. Què porta Durkheim a considerar l’anomia una patologia social característica 
de les societats que han avançat molt en la divisió del treball. Què és el que fa 
que l’anomia sigui una característica d’aquestes societats? 
 



7. Com entén la llibertat Émile Durkheim? Intenta oferir una definició de 
llibertat coherent amb la teoria sociològica d’aquest autor. 
 

8. Per què diem que la inclusió, dintre del concepte de consciència col·lectiva (i 
més concretament, del de representacions col·lectives), dels sentiments al 
costat de les creences, és a dir, la barreja simultània d’elements emocionals i 
cognitius, fa possible parlar tant “consciència col·lectiva” com d’“incons-
ciència col·lectiva”? 
 

9. Com explica Durkheim la influència de la societat en la decisió individual de 
suïcidar-se i en els possibles increments de la taxa de suïcidis?  
 

10. Empleneu la següent gràfica: 
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