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Objectius 

*Introduir-se en la problemàtica de l’antropologia de l’educació 

*Reflexionar sobre alguns problemes antropològics fonamentals 

*Descobrir la vessant antropològica de les qüestions pedagògiques 

 

Temari 

1. Introducció : concepte d’antropologia. Les preguntes i les respostes antropològiques. 

L’antropologia de l’educació.  
2. L’ésser humà com a ésser cultural. Conceptes de cultura. La contingència. L’espai i el 

temps humans. La tradició. La història i l’estructura. La situacionalitat. L’ésser humà 

com a ésser situat.  
3. L’univers simbòlic. Diferència entre símbol i signe. La interpretació ineludible.  
4. El mite. Les narracions simbòliques. Estudi d’alguns mites bàsics: Èdip, Antígona, el 

mite adàmic...  
5. El ritu. Ritus periòdics i no periòdics. Concepte i components dels ritus de pas.  
6. L’educació en la cultura postmoderna. La societat tecnològica. El funcionari i l’expert. 

La societat de la vigilància. La crisi de la intimitat. La crisi de sentit.  
7. La memòria. Memòria i temps. La memòria familiar. Els marcs socials de la memòria. 

La crisi de la memòria en la postmodernitat.  
8. El desig. La necessitat utòpica. El principi esperança. El desig mimètic. El mimetisme.  
9. El sofriment i la mort. Del tabú de la mort a la banalització de la mort. Vers una 

pedagogia de la finitud.  

 

Metodologia 

 

Avaluació 

L’avaluació serà un examen escrit sobre un tema del programa 
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