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Es tracta d’una introducció a l’Antropologia de l’Educació, concretament al 
coneixement dels sistemes educatius de les cultures humanes i a la influència 
dels bagatges culturals en l’articulació dels continguts educatius que cal 
transmetre i incorporar per tal de ser membre de ple dret d’un grup humà. Es 
farà especial èmfasi en les possibilitats d’objectivar les propies pràctiques 
culturals i establir alguns elements comparatius amb bagatges culturals més 
distants. La intenció és doble, per una banda conèixer alguns dels 
desenvolupaments de la disciplina i, per l’altra, posar en entredit alguns 
presupòsits que organitzen la representació del món que ens ha tocat viure. 
  
CONTINGUTS 
 
Primera Part:  
1. Anàlisi de conceptes bàsics: Bagatge cultural, transmissió i adquisició de la 

cultura. Enculturació i aprenentatges diferencials per gènere i edat, 
continuitats i discontinuitats en el cicle vital, etapes, trànsits i rituals. 

2. Els sistemes educatius de les cultures humanes. Valors culturals i continguts 
educatius. Agents i estratègies socialitzadores. Adaptació, adeqüació i 
desviació en la reproducció sòcio-cultural.   

3. Pensar, sentir i actuar adeqüadament. Primeres propostes teòriques i estudis 
etnogràfics de l’escola clàssica de Cultura i Personalitat: Margaret Mead. 

4. Estudis comparatius transculturals: personalitat, organització social, univers 
cultural i sistemes educatius. 

5. Incerteses, resistències i compatibilitats: els processos de canvi i aculturació. 
 
Segona part: 
1. Anàlisi de les institucions sòcio-culturals per a la transmissió de la cultura I.  

Escolarització, relacions socials i aculturació. 
2. Anàlisi de les institucions sòcio-culturals per a la transmissió de la cultura II. 

Mitjans de comunicació i organització de les representacions col.lectives. 
3. Multiculturalitat, immigració i desigualtat en la societat contemporània. 

Intervenció educativa i relacions interculturals. 
4. Reflexions al voltant de l’etnografia escolar. 
 
 



METODOLOGIA. 
 
Aula: Seminari de lectura i discusió de textos i materials teòrics i etnogràfics 
sobre el temari, de preparació setmanal. La primera part de les sessions serà 
d’exposició teòrica dels continguts i posta en comú. La segona part la constituirà 
la realització d’exercicis en grup (d’entre 4 i 5 estudiants estables per grup) per a 
l’anàlisi i/o descripció de casos relacionats amb les lectures obligatòries i amb la 
primera part de la sessió. El lliurament dels exercicis de grup es realitzarà al 
final de cada classe.  
 
Tutories integrades: Cada grup estable d’alumnes durà a terme dues sessions 
de tutories integrades al llarg del semestre. En aquestes tutories s’aprofundirà 
en les lectures obligatòries que han estat objecte de treball a l’aula, per tal de 
garantir la consolidació dels aprenentatges. Cada grup haurà de presentar les 
seves reflexions per escrit la setmana següent a la de la realització de la tutoria. 
El calendari s’establirà a l’inici del curs. 
 
AVALUACIÓ: 
 
Consisteix en tres tipus d'exercicis relacionats entre ells. Un de individual i dos 
de grup. Cal superar-los tots tres. 
 

1.- L’exercici individual (50% de la nota final) consisteix en la realització 
d’un examen final. 

 
2.- Els exercicis de grup (50% de la nota final) estan relacionats amb les 
lectures obligatòries i la realització de pràctiques vinculades a la 
descripció i/o anàlisi de casos. El control d’assistència serà estricte. Si no 
es resol en un 100% en l’exercici A i en un 80% en l’exercici B, s’haurà de 
fer un examen final per aquesta part. 
 

Exercici 2.A: consta de dues sessions de grup en format tutoria 
integrada que es realitzaran invariablement els dimarts i en la 
franja horària assignada. A cada sessió s’hauran de formular 
preguntes al voltant dels textos obligatoris corresponents, 
participar en el debat de grup i resoldre la presentació d’un treball 
per sessió que incorpori totes les preguntes i les reflexions 
realitzades i que es lliurarà passat en net la setmana següent. 
 

 Exercici 2.B: consta d’entre 8 i 10 pràctiques d’aula, resoltes en 
l’horari lectiu, que s’han d’entregar el mateix dia de la seva 
realització, a la professora. 

 
Resoldre les pràctiques d’aula i les tutories integrades facilita la realització de la 
part individual de l’avaluació, ja que es tracta del mateix tipus d’exercici però 
n’augmenta la complexitat.  
 
En els examens es podrà disposar només de les lectures obligatòries per a la 
seva consulta. 
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