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1. Contribució de l’Antropologia de l’Educació a la formació del pedagog 
L’Antropologia de l’Educació és l’estudi de les transmissions educatives, així com també de la cultura en la 
qual tot ésser humà necessàriament viu i mor. Qualsevol pedagog realiza la seva tasca professional en un 
àmbit social, en un entorn amb unes característiques culturals específiques. L’Antropologia de l’Educació, 
doncs, contribueix al coneixement de la cultura en la qual es duu a terme la praxi pedagògica. El programa 
d’aquesta assignatura comença amb unes reflexions generals al voltant de la naturalesa i de la condició 
humanes. Seguidament es proposen una sèrie de definicions de cultura i es valoren (críticament). Es tenen 
present, especialment, les concepcions de Freud i de Geertz. La resta del curs és un estudi dels elements 
bàsics de tota cultura, elements que resulten especialment significatius des del punt de vista pedagògic: els 
símbols, els mites i els rituals. Finalment, l’assignatura acaba amb una visió i una valoració de l’estat actual de les 
relacions i de les transmissions educatives en la societat posmoderna o, per dir-ho en termes de Zygmunt 
Bauman (autor que es tindrà en tot moment present al llarg del curs) en la vida líquida. 
Aquesta assignatura té relació amb altres de primer curs de Pedagogia: Bases metodològiques de la 
investigació educativa I, Sociologia de l’Educació, Teoria de l’Educació, Història de l’Educació i Biologia de 
l’Educació. 
 
 
 
2. Objectius i competències 
 
Objectiu: Reflexionar sobre alguns problemes 
antropològics fonamentals: la cultura, el símbol, el 
mite, el ritu, les institucions educatives (família, 
escola), la memòria, la mort. 

Competències: Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes educatius actuals. 
 

 
Objectiu: Estudiar les característiques més rellevants 
de la societat actual i la seva importància des del 
punt de vista pedagògic. 

Competències: Analitzar críticament la complexitat de 
la societat actual i prendre posició respecte a fets 
socials rellevants. 
 

 
 
 
 
3. Continguts 
 
1. INTRODUCCIO. LES PREGUNTES I LES RESPOSTES ANTROPOLOGIQUES 
 
2. L’ÉSSER HUMÀ COM A ÉSSER CULTURAL 
2.1. Conceptes de cultura: Tylor, Freud, Geertz.  
2.2. La contingència.  
2.3. L’espai i el temps humans. L’herència i la tradició. 
2.4. L’ésser humà com a ésser situat.  
2.5. Les situacions-límit. 
 
3. L’ANIMAL SIMBÒLIC  
3.1. Diferència entre símbol i signe. 
3.2. La (in)finita interpretació. La idolatria. 
3.3. La dimensió ètica del símbol. 



 
4. LA DIMENSIÓ NARRATIVA DE L’EXISTÈNCIA HUMANA  
4.1. Mite i narracions. 
4.2. La narració com a praxi provisional de domini de la contingència. 
4.3. Elements d’una pedagogia narrativa. 
 
5. EL DRAMA HUMÀ 
5.1. Ritu i representacions. 
5.2. Concepte de ritu. Ritus periòdics i no periòdics.  
5.3. Concepte i components dels ritus de pas. 
 
6. EDUCAR EN LA VIDA LÍQUIDA  
6.1. La modernitat líquida 
6.2. La societat tecnològica. El funcionari i l’expert.  
6.3. La societat de la vigilància.  
6.4. La crisi de la intimitat i la crisi de sentit. 
6.5. Educació i religió en la modernitat líquida. 
 
 
4. Pla de treball 
Es preveuen aproximadament  18 hores de classe presencial distribuïdes de la manera següent: 
Tema 1.- 1 hores 
Tema 2.- 4 hores 
Tema 3.- 4 hores 
Tema 4.- 4 hores 
Tema 5.- 3 hores  
Tema 6.- 2 hores  
 
Es preveuen aproximadament 21 hores de treball dirigit: Tutories, seminaris, debats a l’aula i al despatx, 
consultes per correu electrònic, etc... En aquestes hores es farà un comentari, lectura i debat de lectures de 
llibres relacionats amb la temàtica de l’assignatura. Es preveuen aproximadament 36 hores de treball autònom. 
En aquestes hores l’alumne haurà d’estudiar i reflexionar sobre les exposicions a l’aula, llegir i fer resums, 
analitzar i valorar críticament els textos de lectura obligatòria. 
 
 
 
5. Avaluació 
 
L’avaluació serà, en primer lloc, una prova escrita sobre un tema del programa. Es valoraran els coneixements 
i especialment l’aplicació d’aquests en les situacions de la vida quotidiana. Aquesta prova tindrà un valor d’un 
60% de l’avaluació total del curs. En la segona part de l’avaluació es tindrà present la participació en els 
seminaris i grups de discussió i les aportaciones escrites que d’aquí se’n derivin, i especialment l’elaboració de 
la «bona pràctica». Aquesta segona part de l’avaluació tindrà un valor d’un 40%. 
Criteris d’avaluació de la «prova escrita»:  
Continguts teòrics de l’assignatura (60%) 
Aplicació dels continguts teòrics a situacions educatives en la vida quotidiana (25%) 
Redacció i expressió escrita (15%) 
Criteris d’avaluació dels «seminaris i de la bona pràctica»: 
Participació (20%) 
Elaboració de materials (50%) 
Capacitat de reflexió i d’innovació (20%) 
Expressió oral (10%) 
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