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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Analitzar i comprendre la relació entre educació i societat. 
• Introduir al coneixement de la història de l’educació. 
• Analitzar les relacions entre educació i la resta d’aspectes socioeconòmics i culturals de cada època per 
comprendre les interrelacions que s’estableixen. 
• Comprendre el passat i present educatiu a través de la història en l’àmbit educatiu. 
• Desenvolupar el pensament crític a través de la discussió grupal respecte les diferents posicions 
ideològiques rellevants de l’època.     . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Introducció a la història de l’educació. 
2. Aproximació a l’educació en les antigues cultures orientals. 
3. L’educació grega i romana. 
4. Els fonaments de l’educació cristiana. 
5. Modernitat i educació. 
6. La història de l’educació a partir de 1945. 
 
3. Avaluació 
El 50% de la nota serà fruit de la mitja de tres avaluacions parcial, competències i habilitats treballades 
durant el curs. La resta (50%) es fonamentarà en la realització d’una prova al final del quatrimestre de tot 
el material treballat. De la mateixa forma, es tindrà en compte les tasques a realitzar durant el curs així 
com la participació activa dels estudiants en les classes teòriques i pràctiques. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Les classes es dedicaran a l’exposició del contingut del programa amb la realització d’activitats 
participatives de grup. Exposicions a classe. Lectures teòriques. Observació i anàlisi de la història del fet 
educatiu. Confecció d'un treball pràctic d'iniciació a la recerca, preferiblement en grup. Debats sobre 
problemes històrico-educatius.  
Es farà ús de la bibliografia de l’assignatura per a comentaris de text junt amb activitats d’anàlisi i síntesi 
amb el conseqüent debat i discussió dels mateixos. 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
Bowen, James (1976): Historia de la educación occidental, Barcelona: Herder:  
Esteban, León., Mayordomo, Alejandro (1983): Textos para historia de la educación: comentario de 
textos/ selección y notas, València : Nau Llibres 
Gutiérrez, Isabel (1972): Historia de la educación, Madrid: Narcea. 
Lozano, Claudio (1994): La educación en los siglos XIX y XX, Madrid: Sintesis. 
Ponce, Anibal (1981): Educación y lucha de clases, Madrid: Akal. 
Vilanou, Conrad., Heras, Pilar (2000): Pedagogia del segle XX en femení, Universitat de Barcelona. 
Solà, Pere (1999): La educación informal del siglo XX, Cuadernos de Pedagogia, nº 286, 52-55. 
 
Manuals generals d' Historia de l'Educació:ABBAGNANO-VISALBERGHI, 
BECK,BOWEN,PONCE,etc.  
-Revistes especialitzades en Història de l'Educació, com "Historia de la Educación"(Salamanca), 
"Histoire de l'Education"(París),etc.,"History of Education"(Londres), "History of Education Quarterly" 
(Washington)  
 



-Publicacions de la Societat d' Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana("Full 
Informatiu",Actes de les Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans),Revista "Educació i 
Història",etc.  
-Llibres de la Col.lecció "Textos Pedagògics" (Eumo,Vic) referits a pedagogs dels Països Catalans (R. 
Llull,B.Rexach,etc)  
-Revistes d'educació que inclouen elements sobre moviments de renovació pedagògica ("Perspectiva 
Escolar","Cuadernos de Pedagogía",etc).  


