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COMPETÈNCIES 

 

- Relacionar l’educació actual amb la societat actual. 

- Entendre la funció educadora de la família en la comunitat. 

- Adquirir competències i aprenentatges en referència a la igualtat de drets i llibertat de les 

persones. 

- Adquirir competències i aprenentatges en referència a la igualtat d’oportunitats, la no 

discriminació de gènere, ètnia, ni discriminació per a les persones discapacitades. 

- Conèixer l’evolució històrica de la família i els diferents tipus. 

- Reflexionar la incidència del context familiar amb l’educació. 

- Adquirir habilitats socials per portar una classe. 

 



OBJECTIUS 

 

- Assolir els conceptes principals de la sociologia de l’educació que permeti relacionar l’escola, 

la família i la societat. 

- Familiaritzar-se amb les principals teories i autors de la sociologia de l’educació. 

- Identificar les funcions socials de l’educació. 

- Reflexionar sobre els lligams que s’estableixen entre l’escola, la família i la societat. 

- Conèixer la situació social actual a l’ensenyament secundari. 

- Analitzar el paper social de les noves tecnologies en els centres de secundària. 

- Identificar els diferents rols de la institució escolar. 

 

CONTINGUTS 

 
- Desigualtat social i educació.  

- Funcions socials de l’educació: treball, participació democràtica, producció i reproducció de la 

societat.  

- Família i educació. Models familiars. Comunitat i participació.  

- Les reformes comprehensives. L’educació intercultural e inclusiva.  

- Desigualtats de classe, gènere i ètnia. La desigualtat digital. Fracàs escolar. 

- Les institucions d’educació secundària. La vida quotidiana en els centres educatius. 

- L’alumnat. Cultures i contracultures escolars.  

- El professorat. Perfils i desenvolupament professional. 

 

1. Introducció a la sociologia. Principals autors i teories. Conceptes sociològics bàsics 

(socialització, cultura, grup d’iguals, rol, identitat...). Relació entre la sociologia i l’educació. 

Estudi de la sociologia de l’educació (Durkheim, Educació i sociologia). 

 

2. La institució escolar en la societat actual. Desigualtat social i educació. Funcions 

socials de l’educació: treball, participació democràtica, producció i reproducció de la 

societat.  La societat de la informació i del coneixement. Estudi dels àmbits implicats entre la 

desigualtat social i l’educació. Presentació del nostre model social i cultural. Desigualtats 

econòmiques. Desigualtats culturals. Les noves tecnologies, els mitjans de comunicació i la 

publicitat. El paper del centre educatiu.  

Recerca de la connexió entre el centre educatiu i la societat. Reflexió entre les diverses 

funcions que té l’educació. Escola com a preparació de futurs treballadors. L’ensenyança en 



una societat democràtica. L’educació com a reproductora dels models tradicionals. L’escola 

com a creadora de l’esperit crític de l’alumne. 

 

3. Família i educació. Models familiars. Comunitat i participació. Evolució dels models 

familiars els últims cinquanta anys. Relació entre família i educació. Els diversos models 

familiars que es donen a l’actualitat. L’entorn familiar. Canals de participació entre l’escola i la 

família. L’acostament entre escola i societat. 

 

4. La vida quotidiana en els centres educatius. L’aula. Cultures i contracultures. 

Professorat i alumnat. Documents bàsics dels centres educatius. Principals òrgans de poder. 

Organització del centre educatiu de secundària. El poder del professorat i el contrapoder de 

l’alumnat.  

 

5. El professorat dels instituts. Perfils i desenvolupament professional. La professió de 

docent.  La importància del professor al sistema educatiu. Prestigi i estatus. El professorat com 

agent educatiu. Diversos estils docents. L’ètica professional. Formació continuada i compromís 

amb la qualitat.  

 

6. Gènere i sexisme a l’escola. La incorporació de la dona com a professional del centre. La 

situació de les dones a l’educació. La coeducació. 

 

7. L’escolarització de les minories ètniques, la immigració i les discapacitats. Les reformes 

comprehensives. L’educació intercultural i inclusiva. La desigualtat digital. El risc de 

fracàs escolar. LOE/ LEC. Introducció dels conceptes: interculturalitat, multiculturalitat, 

racisme, xenofòbia, integració versus inclusió. Relació entre la multiculturalitat i l’escola. 

Estratègies dels centres educatius per treballar la interculturalitat. Les discapacitats als centres 

ordinaris. Funció dels professionals de l’educació. Les proves PISA, fracàs escolar i 

abandonament primerenc. Relació entre desigualtats socials, gènere i ètnia en referència al 

fracàs escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

 La metodologia serà eminentment activa i participativa. 

 S’avaluarà el nivell de coneixements previs que posseeix l’alumnat sobre el tema que s’abordarà, 

mitjançant preguntes orals.  



 Es posaran en marxa processos d’acció- reflexió- acció per a que el grup aprengui a construir els 

seus propis coneixements. 

 Es facilitaran els processos d’interiorització de les experiències i tècniques necessàries. 

 Es fomentarà el debat durant les explicacions i exposicions. 

 El professorat orientarà l’alumnat en l’execució de treballs. 

 S’utilitzarà un grup d´activitats variades: exposició i anàlisi de casos, exposició per part del 

professorat de power points, exposició de treballs per part de l’alumnat, treballs cooperatius 

d’articles, preguntes a partir de lectures, vídeos... susceptibles d’ajustaments a les diferents 

situacions de treball. 

 

Desenvolupament i activitats: 

1. Presentació de les idees principals en sessions presencials per part del professorat. 

2. Lectura obligatòria de dues obres:  
-Rotger, J. M. (Coord.) (2012). Sociologia de l’educació. per a professorat d’educació secundària. El 
Roure Editorial, Barcelona. 
-Tahull Fort , J. (2012). L’autoritat a l’educació, entre la Modernitat i la Postmodernitat. Anàlisi 
sociològica del concepte d’autoritat al sistema educatiu català. Estudi comparatiu del model educatiu 
franquista i l’actual (1939-2011). Tesi doctoral. 
(http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/80750/Tjth1de1.pdf?sequence=1). 
S’han de fer dues recensions.  
  
3. Preparació exposició i power point d’un tema relacionat amb la matèria (treball en grup). Tema 

consensuat amb el professor. 

4. Treball d’anàlisi sociològica de les pràctiques als centres educatius. El professor donarà unes 

pautes d’observació. Entrega treball escrit i debat a l’aula. 

 

AVALUACIÓ 

 

Avaluació continuada de l’adquisició de les competències i dels objectius establerts en relació a 

aquests. L’avaluació final de la matèria es farà seguint els següents criteris de les 6 evidències: 

 
- El  20 % serà un examen final. L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements 

necessaris per tal de fer una reflexió sociològica de l´educació a partir d’un video. 19 de maig 

de 2014. 

- El  25 %  s’obtindrà de la realització d’un exercici escrit.  

- El   15 % de la qualificació de la matèria s’obtindrà a partir de les dues resencions obligatòries. 

Data màxima 3 de març de 2014. 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/80750/Tjth1de1.pdf?sequence=1


Lectures obligatòries:  
 
Rotger, J. M. (Coord.) (2012). Sociologia de l’educació. per a professorat d’educació 
secundària. El Roure Editorial, Barcelona. 
Tahull Fort , J. (2012). L’autoritat a l’educació, entre la Modernitat i la Postmodernitat. Anàlisi 
sociològica del concepte d’autoritat al sistema educatiu català. Estudi comparatiu del model 
educatiu franquista i l’actual (1939-2011). Tesi doctoral. 
(http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/80750/Tjth1de1.pdf?sequence=1).  
 

- El   15  % serà una presentació davant la classe. S’haurà de presentar un tema relacionat en 

la matèria. S’haurà de concretar el tema i el dia amb el professor. 

 

- El   20 % serà d’un treball relacionat amb les pràctiques. El professor donarà unes pautes 

d’observació per les pràctiques i haurà de fer un treball.  S’haurà d’entregar després del primer 

període de pràctiques. Entrega 16 desembre 2013. 

 
- El 5 % serà un treball relacionat amb les intermatèries.  

 
Totes les activitats s’hauran de penjar al SAKAI. 
No es recolliran en paper. 
El professor presentarà als alumnes uns criteris per tal de fer les diverses activitats. 
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