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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Conèixer les obres i els autors més rellevants en filosofia de l'educació (clàssics, moderns i 
contemporanis) i comprendre la importància de les seves idees en la problemàtica pedagògica actual. 
Reflexionar sobre el pes de la història recent, especialment la qüestió dels moderns totalitarismes, per tal 
de posar les bases d’una pedagogia de la memòria i del testimoni. 
Reflexionar sobre alguns problemes pedagògics fonamentals en el moment present (com per exemple: el 
llenguatge, l'experiència, el cos, el mètode, l'ètica, la interpretació...) i aplicar-ho a l’anàlisi de les 
relacions educatives en la vida quotidiana, tant en l’àmbit formal com no formal.  
Pensar críticament la societat actual i el paper de les transmissions educatives en la societat postmoderna. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1.- Literatura, ciència i filosofia: Els llenguatges de l’educació 
2.- Educació i experiència 
3.- De la veritat i el mètode en pedagogia 
4.- Educació, naturalesa i condició humana 
5.- Ètica i pedagogia 
6.- Escenaris de la corporeïtat: raó, sensibilitat i desig 
7.- Els camins de la interpretació  
8.- Pedagogia del memòria i del testimoni 
         
 
3. Avaluació 
L’avaluació serà, en primer lloc, una prova escrita sobre un tema del programa. Es valorarà 
fonamentalment la capacitat de l’alumne per establir relacions entre les idees i els autors estudiats, així 
com la capacitat d’aplicar aquestes idees a situacions educatives en 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 a classe i en els seminaris i un treball pràctic que serà l’elaboració d’un material didàctic 
sobre la pedagogia del testimoni. Aquesta segona part de l’avaluació tindrà un valor d’un 40%. 
Criteris d’avaluació de la «prova escrita»:  
Continguts teòrics de l’assignatura (80%) 
Redacció i expressió escrita (20%) 
Criteris d’avaluació de la «pràctica»: 
Elaboració de la pràctica (60%) 
Capacitat de reflexió i d’innovació (30%) 
Expressió oral (10%) 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Lectura dels textos recomanats a classe. A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus 
Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran materials que els ajudaran a preparar la prova escrita 
global i a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals. 
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