
 
Curs 2007-08   Codi :22806     Assignatura : Història de la Cultura  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Diplomat Educació Social. Primer Curs. Segon Semestre. 4 crèdits. 
 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Professors: Jaume Botey Vallés 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
L´assignatura, que forma una unitat amb la de segon, Història dels Moviments Socials , pretén que 
l´alumne tingui  
a. El coneixement dels diferents corrents de pensament que donen orígen a a societat contemporània i les 
seves expressions: ideològiques, econòmiques, des d´una perspectiva històrica a partir des del 
Renaixement fins al segle XX.  
b. La capacitat d´analitzar una realitat cultural concreta a partir d´aquests grans paradigmes 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
I. Conceptes  previs  
A-  Definició de cultura. Corrents més importants d´anàlisi d´una societat 
. Difusionisme-evolucionisme, funcionalisme i estructuralisme i els seus pressupòsits.  
. La cultura com a patrimoni espiritual i creacions intel.lectuals : el mite, el símbol, les creences.  
. Conceptes d´identitat, ètnia i raça. Les relacions i estructures socials. 
 . Interculturalitat i actuació en un medi d´interacció cultural 
     . Relativisme cultural. El contacte entre cultures i problemàtiques de la integració 
  . Els condicionants : econòmics, psicològics, la tradició... 
 . Característiques de la cultura urbana del S.XX i criteris d´intervenció 
   . diferents models de ciutat i diferents models culturals dins de cada ciutat 
   . la tendència a la uniformització i les tribus urbanes 
   . la funció de les institucions públiques i privades i els diferents models  d´intervenció 
B-  Història i diferents escoles historiogràfiques. La periodització. 
  . Positivisme, Annals, Marxisme i modus de Producció 
C.- Diferents models d'estudi de la Història. Exemple: la presència d'Espanya a Amèrica Llatina 
 
II. Arrels d´alguns  aspectes  importants de  la cultura del S.XX: 
. Cultura del puritanisme protestant i els inicis del capitalisme 
. Cultura de l´eficàcia i la tecnologia. Racionalisme i Empirisme.  
. Cultura de la Il.lustració. 
. Cultura del racionalisme polític i dels Drets Humans. 
. Cultura de les identitats nacionals. El jo romàntic i les seves manifestacions 
. Cultura i industrialització. Moviment obrer i les seves organitzacions. Les internacionals.  
. Cultura i conflicte social : Liberalisme, Marxisme, Anarquisme, Socialismes.  
. Cultura i globalització capitalista. Neoliberalisme.  
. Cultura i les identitats ètniques i religioses. Cas espcífic de la cultura jueva, cristiana i musulmana.  
       
 
3. Avaluació 
La nota final serà la mitja dels dos parcials, ponderada pels treballs (poden fer variar la nota excepte en el 
pas de  SS  a  AP) 
- primer parcial: a meitat del curs (elimina matèria) 
- segon parcial, consta a la guia de l’estudiant.  
- els treballs s’aniràn indicant al llarg del curs: lectura de llibres, resums, treballs de camp,  anàlisi 
d´alguna realitat ocurreguda  per exemplificar el que s´ha tractat teòricament.. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
- Explicacions a classe utilitzant texts i material audiovisual sobre l´actualitat. 
- Per la primera part del programa l'alumne disposarà d'un ampli dossier.  
- Seguiment al llarg del curs de debats d'actualitat a partir de la premsa quotidiana 



- Conferències a classe o visita a alguna de les institucions actuals que promouen debats sobre temes 
d´actualitat, i assistència a algun d´aquests debats. 
- Consultes al professor, les hores fixades per tutoría.  Despatx 169 de l’edifici G-6,  
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