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Objectius 

- analitzar el paper de l’escola en una societat en canvi 

- analitzar la relació entre l’entorn social i l’escola, com també les relacions socials que es 
donen en el si de l’escola 

- conèixer la perspectiva sociològica en l’estudi dels fenòmens socials en general i del sistema 
educatiu en particular 

 

Temari 

1. Conceptes bàsics de sociologia de l’educació 

1.1. La perspectiva sociològica 

1.2. Alguns conceptes bàsics 

2. El procés de socialització i les agències de socialització 

2.1. El procés de socialització 

2.2. Família i procés de socialització 

2.3. Diversificació dels agents de socialització 

2.4. Escola i transmissió de normes i valors: (currículum manifest i currículum ocult) 

3. Les funcions econòmiques i socials de l’escola 

3.1. Educació i treball 

3.2. Estratificació social i educació 

3.3. Anàlisi de les desigualtats en el sistema educatiu 

3.4. Discurs liberal i reproducció social a l’escola 

3.5. Actituds de l’alumnat davant l’escola 

4. L’educació i el gènere 

4.1. Desigualtats socials per raó de gènere 



4.2. Escola i interiorització dels rols de gènere 

 

Metodologia 

- Treball a classe sobre lectures obligatòries fetes a casa. 

- Ampliació dels temes treballats, mitjançant sessions teòriques. 

- Exercicis i dinàmiques pràctiques a classe. 

 

Avaluació 

L’avaluació es farà sobre la base d’un examen final (70% de la nota final), que cal aprovar per 

aprovar l’assignatura, i un treball de curs (30% de la nota final). 

Materials de lectura i treball: 

Taberner Guasp, José, Sociología y educación. Funciones del sistema educativo en 
sociedades modernas., Madrid: Tecnos, 1999. 

Dossiers de l’assignatura. 
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