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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
• Analitzar i comprendre la relació entre educació i societat.
• Analitzar el context en el que la i el pedagog realitza la seva activitat professional.
• Conèixer els conceptes bàsics i les principals teories sociològiques aplicades a l’anàlisi del fet educatiu.
• Conèixer les principals teories sociològiques aplicades a l’anàlisi del fet educatiu.
• Analitzar i reflexionar des de la perspectiva sociològica, realitats educatives concretes: contextos segons
gènere, ètnia, classe i edat.
• Treballar la cultura i el procés de socialització. Agents i àmbits de socialització.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
1. Introducció a la Sociologia i Sociologia de l’educació
2. La Sociologia de l’educació com una de les perspectives d’anàlisi de les i els pedagogs.
3. Els processos de socialització i els agents socialitzadors.
4. Desigualtats socials i educació.
5. Coneixement dels principals corrents clàssics i actuals.
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
L'estudiant haurà de fer ús de la bibliografia per ampliar coneixement autònom sobre l'assignatura. Durant
el curs els alumnes podran trobar materials al Campus virtual. que els ajudaran a confeccionar els treballs
en grup i els treballs individuals.
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