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Objectius 
Proporcionar a l’alumnat els eixos principals de treball que caracteritzen la sociologia de 
l’educació dels anys vuitanta i noranta, principalment des d’una perspectiva de l’anàlisi de 
les interaccions en l’espai escolar (micropolítica i microsocietat), i com aquestes 
mediatitzen i reprodueixen les diferents posicions dels grups a l’estructura social. El debat 
actual sobre l’escola com a institució de socialització i transmissió cultural ens porta 
contantment a la contradicció que pateix entre el principi d’igualtat d’oportunitats i el 
tractament de la diversitat. Des de la sociologia dels últims anys s’ha accentuat aquesta 
contradicció, però també s’ha apostat per introduir la perspectiva sociològica en el disseny 
i l’avaluació de metodologies de canvi educatiu. 
 
 
Programa de curs 
 
1. L’escola i el procés de socialització 

1.1 L’educació com transmissió cultural. 
1.2 Socialització familiar i socialització escolar. 

 
2 La transmissió cultural i la construcció de la identitat: els reptes de la diversitat 

2.1 Escola, identitat i classe social 
2.2 L’escola i la construcció i la reproducció dels gèneres 
2.3 Escola i immigració: els nous reptes de la igualtat d’oportunitats 
2.4 Classe, gènere i ètnia: continuïtats i contradiccions  

 
3. L’escola com organització. L’aula com microsocietat 

3.1 Les característiques de l’escola com organització 
3.2 Els actors de la institució escolar 
3.3 La participació de la comunitat educativa 
3.4 Els processos d’interacció a l’aula 

 
4 Sociologia de l’educació i intervenció escolar 

4.1 Els models d’intervenció escolar 
4.2 La investigació-acció en educació 
4.3 Exemples d’intervenció sociològica en educació 

 
 
Avaluació:  
 
Es valorarà tant l’assistència a classe com la participació. 
Caldrà realitzar un treball i fer el seguiment de les lectures obligatòries, que es donaran en 
un dossier al començament del semestre. 
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