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Objectius
1.
2.
3.

Conèixer les principals teoris sociològiques aplicades a l'anàlisi del fet educatiu
Analitzar i comprendre les relacions bàsiques entre l'educació i la societat.
Analitzar i reflexionar, des de la perspectiva sociològica, realitats educatives concretes: contextos
exclusors per raons de gènere, raça, classe i edat.

Temari
1.
•
•
•
•

La sociologia de l'educació com a ciència social
El coneixement científic i les CC.socials i humanes
El fet educatiu com a fenomen social. Funció social de l'educació
Concepte i objecte de la sociologia de l'educació
Els mètodes en sociologia de l'educació

2.
•
•
•
•
•
•

Coneixement dels principals corrents de la sociologia de l'educació
Positivisme i funcionalisme: Comte i Durkheim
Marx i el marxisme
Weber i la sociologia comprensiva
L'estructuralisme i models de reproducció: Althusser, Bourdiue-Passeron,...
L'escola de Francfort, la teoria crítica i els models detransformació: Habermas, Giddens, Beck,
Giroux...
Postestructuralisme i deconstrucció de l'educació: Derrida, Foucault...

3.
•
•
•
•
•

Els processos de socialització i els agents socialitzadors
Socialització i educació
Naturalesa social de la persona
Socialització primària i secundària: infància, adolescència i adultesa com a construcció social
Els mitjans de comunicació
L'escola i els docents

4.
•
•
•

Grans temes de la sociologia de l'educació
De la societat industrial a la societat de la informació
Dualització social
L'educació a la societat de la informació: fracàs escolar, igaultat d'oportunitats, l'educació a la
telesocietat
La transició escola-treball i la inserció social dels joves

•

Metodologia
El curs s'estructura en dues parts ques es corresponen amb els dos qudrimestres. Durant el primer, la
professora explica la teoria relacionada amb els tres primers blocs de continguts. En el segon
quadrimestre es dedica sencer a la realització de pràctiques que abarquen diferents tipus d'activitats:
Anàlisi i comentari en grup de textos
Treballs en grup
Passi de pel·lícules i anàlisi posterior

Presentació de treballs

Avaluació
Respondrà a tres criteris:
Assistència i participació activa a les classes teòriques i pràctiques
Elaboració i presentació de treballs
Prova escrita
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