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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Reflexionar sobre alguns problemes antropològics fonamentals: la cultura, el símbol, el mite, el ritu... 
Estudiar les característiques més rellevants de la cultura occidental (Atenes y Jerusalem) des d'un punt de 
vista artístic, literari i científic. 
Analitzar críticament alguns aspectes de la societat actual. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Introducció: El discurs antropològic i la pedagogia 
 
2. La cultura 
2.1. Tres conceptes de cultura: Tylor, Freud, Geertz.  
2.2. L’ésser humà com a "ésser situat".  
2.3. L’espai i el temps humans. L’herència i la tradició. 
2.4. La cultura occidental: Atenes y Jerusalem. 
 
3. L’animal simbòlic  
3.1. Diferència entre símbol i signe. 
3.2. La interpretació infinita 
3.3. La dimensió ètica del símbol. 
 
4. La dimensió narrativa de la vida humana  
4.1. Mite i narracions. 
4.2. Narració i contingència. 
4.3. Comentari d'alguns mites antropològics fonamentals. Antígona, Èdip, Adam, Frankenstein. 
 
5. El drama humà 
5.1. Teatre, ritu i representacions. 
5.2. Concepte de ritu. Ritus periòdics i no periòdics.  
5.3. Concepte i components dels ritus de pas. 
5.4. La mort. 
 
 
3. Avaluació 
L’avaluació serà, en primer lloc, una prova escrita sobre un tema del programa. Es valoraran els 
coneixements i especialment l’aplicació d’aquests en les situacions de la vida quotidiana. Aquesta prova 
tindrà un valor d’un 70% de l’avaluació total del curs. En la segona part de l’avaluació es tindrà present la 
participació en els seminaris i les aportaciones escrites que d’aquí se’n derivin. Aquesta segona part de 
l’avaluació tindrà un valor d’un 30%. 
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»: 
Elaboració de materials (70%) 
Capacitat de reflexió i d’innovació (20%) 
Expressió (10%) 
 
 
   



4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant haurà de llegir i comentari diversos llibres que s'indicaran a l'inici del curs. 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 i a confeccionar els treballs. 
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