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1. Contribució de la Filosofia de l’Educació a la formació del pedagog 
 
La filosofia de l’educació és la reflexió filosòfica sobre aspectes fonamentals de l’experiència i la relació 
educativa. Si bé és cert que pot haver-hi un enfocament metafísic sobre l’educació, aquest curs vol oferir una 
visió antropològico-filosòfica de les qüestions pedagògiques ineludibles a qualsevol praxi educativa en la vida 
quotidiana. Independentment (encara que no al marge) del temps i de l’espai en els quals tingui lloc la relació 
educativa, resulta necessari reflexionar sobre aspectes “estructurals” de l’educació, com, per exemple, la 
formació de la ciutadania, l’experiència, la certesa, el deure i la deontologia ètica, la felicitat, la compassió, el 
testimoni, entre d’altres. Cada tema del curs consistirà en un recorregut sobre un d’aquests aspectes des de la 
lectura d’un text d’un filòsof. 
Aquesta assignatura vol ser una continuació de l’Antropologia de l’Educació de primer de Pedagogia. A 
diferència, però, d’aquesta, ara s’insistirà en la lectura, la reflexió i el comentari d’alguns textos bàsics de la 
filosofia de l’educació occidental. Per això es considera molt important haver assolit les competències d’altres 
matèries de primer: Teoria de l’Educació, Història de l’Educació, Bases Metodològiques de la Investigació 
Educativa, Sociologia de l’Educació i Biologia de l’Educació. 
 
 
2. Objectius i competències 
Objectiu: Conèixer de les obres i els filòsofs 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. 

Competències:  
Adoptar una actitud ètica. 
 

Objectiu: Reflexionar sobre alguns problemes 
pedagògics fonamentals 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 de la informació. 

Competències: Anàlisi de fenòmens educatius, 
adaptació de les accions educatives a contextos i 
situacions diverses, de comunicació, 
d’assessorament educatiu i de comportament ètic. 
 

Objectiu: Desvetllar la imaginació i la perspectiva 
estètica, el tacte i el to, com a facultats bàsiques en 
les situacions educatives. 

Competències: Prendre decisions relatives a l’àmbit 
professional. Abordar amb iniciativa i tacte les 
situacions educatives. 

 
 
3. Continguts 
 
1.- De l’educació del ciutadà: Plató. 
2.- De l’experiència: Montaigne. 
3.- De la certesa: Descartes. 
4.- De la naturalesa humana: Rousseau. 
5.- Del deure moral: Kant. 
6.- De la compassió: Schopenhauer. 
7.- De la interpretació: Nietzsche.  
8.- De la felicitat: Freud. 
9.- Del testimoni: Wittgenstein. 



 
4. Pla de treball 
 
Es preveuen al voltant de  40 hores de classe presencial distribuïdes de la manera següent: 
Tema 1.- 5 hores 
Tema 2.-  4 hores 
Tema 3.- 4 hores 
Tema 4.- 4 hores 
Tema 5.- 6 hores 
Tema 6.- 4 hores 
Tema 7.- 5 hores 
Tema 8.- 4 hores 
Tema 9.- 4 hores  
 
Es preveuen aproximadament 50 hores de treball dirigit: Tutories al despaxt, correu electrònic, fòrums en el 
campus virtual, seminaris, etc... 
 
COMENTARI I LECTURA OBLIGATÒRIA DELS TEXTOS SEGÜENTS: 
Lectura del Protàgoras de Plató: 8 hores 
Lectura “De l’experiència”, dels Assaigs de Montaigne: 2 hores 
Lectura dels capítols I-IV del Discurs del mètode de Descartes: 4 hores 
Lectura dels llibres I i II de l’Emili de Rousseau: 4 hores 
Lectura d’alguns fragments de la Fonamentació de la metafísica dels costums de Kant: 10 hores 
Lectura d’alguns fragments de El fonament de l’ètica de Schopenhauer: 2 hores 
Lectura d’alguns fragments de La gaia ciència i del Crespuscle dels ídols de Nietzsche: 8 hores 
Lectura de El malestar en la cultura de Freud: 6 hores 
Lectura d’alguns aforismes del Tractatus de Wittgenstein: 2 hores 
 
Aquests textos es comentaran a classe i en seminaris. 
 
Es preveuen aproximadament 60 hores de treball autònom (equivalent a unes 2 hores per setmana). En 
aquestes hores l’alumne haurà d’estudiar i reflexionar sobre les exposicions a l’aula, llegir els textos i fer 
resums, analitzar i valorar críticament (en petit grup) els llibres de lectura obligatòria. 
 
 
5. 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 dels autors estudiats, així com la capacitat 
d’aplicar aquestes idees a situacions educatives en la vida quotidiana. Aquesta prova tindrà un valor d’un 50% 
de l’avaluació total del curs. En la segona part de l’avaluació es tindrà present la participació a classe i en els 
seminaris, la participació en els fòrums (mínim tres aportacions) i la «bona pràctica». Aquesta segona part de 
l’avaluació tindrà un valor d’un 50%. 
Criteris d’avaluació de la «prova escrita»:  
Continguts teòrics de l’assignatura (60%) 
Aplicació dels continguts teòrics a situacions educatives en la vida quotidiana (20%) 
Redacció i expressió escrita (20%) 
Criteris d’avaluació dels «seminaris i de la bona pràctica»: 
Participació (20%) 
Elaboració de la bona pràctica (50%) 
Capacitat de reflexió i d’innovació (20%) 
Expressió oral (10%) 
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