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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22200 - Història de l'Educació
Crèdits 1,84 de presencials (46 hores) 4,16 de no presencials (104 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GPED (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

11:30h 13:30h Divendres 22/09/2014 31/01/2015 C-104Francisca Comas Rubí
xisca.comas@uib.es 10:00h 12:00h Dimecres 01/02/2015 31/07/2015 C-104
Sara González Gómez
sara.gonzalez@uib.es

11:30h 13:30h Dimecres 22/09/2014 24/06/2015 A-119

Contextualització

L'assignatura Història de l'Educació s'imparteix en el primer curs del Grau en Pedagogia durant el primer
semestre, i té un caràcter bàsic i fonamental per a la formació dels futurs pedagogs i pedagogues.
Juntament amb les assignatures Teoria de l'educació, Evolució i consolidació dels sistemes educatius, i
Pedagogia contemporània, configura la matèria Bases teòriques i històriques inclosa en el mòdul anomenat
Fonaments teòrics d'aquests estudis de Grau. En conseqüència, les quatre assignatures que formen aquesta
matèria anomenada Bases teòriques i històriques están coordinades i es complementen, essent la Història de
l'educació, pel seu caràcter introductori, la primera de les quatre que l'alumne hauria de cursar.
La història de l'educació se centra en els fonaments històrics i teòrics de l'educació. El seu objectiu és donar
a conèixer l'evolució dels esdeveniments educatius al llarg de la història, així com les principals corrents de
pensament que han estudiat l'educació per tal d'entendre la realitat actual. Amb aquesta assignatura l'alumne/
a coneixerà les principals línies de l'evolució dels esdeveniments educatius del passat, situant-los en l'espai i
en el temps, tot establint les relacions que es donen entre ells. Podrà interpretar i treure conclusions sobre les
relacions de causa-efecte que s'han establert al llarg del desenvolupament històric de l'educació, tot utilitzant
la terminologia i els recursos metodològics i conceptuals propis de la història com a disciplina científica.
També s'introduirà en tasques de recerca i interpretació de fonts documentals.

Requisits

No s'exigeixen requisits esencials per cursar aquesta assignatura.
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Recomanables
S'aconsella cursar aquesta assignatura abans que la resta d'assignatures que conformen la matèria de Bases
teòriques i històriques.

Competències

Es preveu que amb l'assignatura Història de l'educació l'alumnat assoleixi una sèria de competències
genèriques i específiques que li permetin un desenvolupament integral com a futur professional de la
Pedagogia.

Específiques
* B1. Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, comparats, polítics, ambientals, legals i

antropològics de l'educació.

Genèriques
* A1.Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos

formatius en particular (finalitats i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del
desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l'àmbit institucional i organitzatiu dels
centres, el diseny i desenvolupament de programes, el rol dels educadors...).

* A2. Sòlida formació científico-cultural i tecnològica.
* A3. Respecte a les diferències culturals i personals dels educands i dels demés membres de tota la

comunitat educativa.
* A4. Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l'educació derivades de la recerca.
* A12. Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la

seva activitat professional, compartint coneixements i experiències.
* A.18. Capacitat per expresar-se i entendre idees, conceptes i sentiments oralment i per escrit amb un

nivell d'us adequat als destinataris.
* A.19.Capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar informació científica

procedent de diferents fonts.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura es distribueixen en 6 blocs temàtics, cada un dels quals conté un o més
temes que es treballaran tant a nivell teòric com pràctic.

Continguts temàtics
Bloc 1. Introducció a la història de l'educació.

Tema 1. La història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació: concepte, mètode i fonts.

Bloc 2. L'Educació a les cultures clàssiques: la formació del ciutadà

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Tema 2. La Paideia grega
Tema 3. L'educació romana i l'ideal d'Humanitas

Bloc 3. La qüestió educativa en els orígens del cristianisme.
Tema 4. L'educació cristiana primitiva i les aportacions pedagògiques de la Patrística.

Bloc 4. Cultura, educació i conservació del saber a l'Europa durant l'Edat Mitjana.
Tema 5. Crisi cultural i conservació del saber occidental en l'alta Edat Mitjana.
Tema 6. Desenvolupament de la cultura i el pensament en el món musulmà medieval.
Tema 7. Educació i cultura a la Baixa Edat Mitjana.

Bloc 5. L'Humanisme renaixentista
Tema 8. El discurs pedagògic de l'Humanisme i la seva repercusió sobre les Reformes Protestant i
Catòlica

Bloc 6. De la revolució científica a la Il.lustració: pensament i pràctica educativa.
Tema 9. De la revolució científica a les revolucions burgeses.
Tema 10. Del pensament pedagògic il.lustrat als plantejaments liberals a l'inici de l'època
contemporània

Metodologia docent

Els continguts de l'assignatura es treballaran tant a nivell teòric com pràctic.

A les classes teòriques (grup gran) s'exposaran les idees principals dels temes compresos en els sis blocs de
continguts de l'assignatura. L'alumnat haurà de completar aquests contiguts treballats a les classes teòriques
amb la bibliografia bàsica.

A les classes pràctiques (grup mitjà) es treballaran part dels continguts dels blocs temàtics a través d'activitats
concretes. Endemés, durant aquestes classes es farà el seguiment de la lectura obligatòria d'una obra clàssica
de pensament pedagògic, així com l'avaluació de la seva comprensió i assimilació.

Volum de treball
A continuació s'especifica el número d'hores que es preveu que l'alumnat hauria de dedicar a cada una de
les activitats presencials o no presencials proposades en aquesta assignatura. Així mateix, s'indica la seva
correspondència en crèdits ECTS i el percentatge de volum de feina que representen.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Explicació dels
continguts

Grup gran (G) La principal finalitat de l'exposició dels continguts o lliçó
magistral és transmetre una visió global estructurada i clara
d'un tema concret perque serveixi a l'alumnat de guia per
una posterior ampliació del tema amb ajut de la bibliografia
bàsica i el seu estudi final. L'exposició es fa de manera oral,

28
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
amb el suport, si escau, de material didàctic (transparències,
projeccions, quadres-resum, etc.)

Classes pràctiques Sessions pràctiques Grup mitjà (M) Es treballaran a nivell pràctic part dels continguts dels blocs
temàtics de l'assignatura.

Durant aquestes sessions pràctiques els alumnes realitzaran
diverses activitats presencials, de les quals es valorarà el
nivell de participació activa de l'alumnat.

Les activitats podran ser individuals i/o grupals, i
contemplaran comentari de textes, anàlisis comparatius,
visualització i crítica de documentals i/o altres recursos
audiovisuals, etc. Per a la realització d'aquestes activitats el
professor/a podrà haver indicat la lectura prèvia de material
bibliogràfic complementari.

Durant aquestes sessions el professor/a actuarà com a
mediador, guiant la tasca dels alumnes i solucionants els
possibles dubtes que sorgeixin.

Durant aquestes sessions pràctiques es farà el seguiment de
la lectura obligatòria del llibre L'Emili de Rousseau, així
com l'avaluació, mitjançant un comentari de texte, de la seva
comprensió.

15

Avaluació Examen Grup gran (G) Es farà un examen final durant el període d'avaluació
complementària per avaluar l'adquisició comprensiva de
coneixements referits als blocs temàtics de l'assignatura, que
s'hauran treballat en les classes teòriques i pràctiques, i que
s'hauran d'haver complementat amb la bibliografia bàsica i,
si escau, amb lectures concretes indicades.

L'examen tindrà una durada de 2 hores, i consistirà en quatre
preguntes a desenvolupar, sense l'ajut, durant la prova, de
cap tipus de material bibliogràfic ni d'apunts, cada una de les
quals es podrà valorar amb un màxim de 2.5 punts, sent la
nota màxima de l'examen un 10.

Aquesta activitat sirà recuperable durant el període
d'avaluació extraordinària.

2

Altres Comentari de texte
sobre L'Emili de
Rousseau

Grup gran (G) Amb l'objectiu d'avaluar si l'alumnat ha fet una lectura
comprensiva de L'Emili de Rousseau, i si és capaç de
relacionar-ho amb el contexte històrico-educatiu de la seva
època, durant una de les sessions pràctiques del semestre es
farà un comentari de texte d'aquesta obra.

El comentari de texte es farà a partir de diversos fragments
breus del llibre, que s'entregaràn a l'alumnat acompanyats
d'una sèrie de qüestions que haurà de respondre. No es podrà
fer servir cap tipus de material bibliogràfic ni apunts durant
aquesta prova escrita. Aquest exercici s'avaluarà amb nota
numèrica d'0 a 10.

Aquesta activitat sirà recuperable durant els períodes
d'avaluació complementària i extraordinària.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels continguts Un cop preparats els temes a partir de les classes, les lectures obligatòries
i, si escau, la bibliografia i/o materials complementaris, l'alumnat haurà
d'assimilar i memoritzar els continguts de manera comprensiva.

24

Estudi i treball
autònom individual

Lectura del llibre L'Emili
de J.J. Rousseau

L'alumnat haurà de llegir, al llarg del semestre, una obra de pensament
pedagògic contemporani, l'Emili de Rousseau, amb l'objectiu que es
familiaritzi amb la lectura de textes clàssics i sigui capaç d'entendrer-los
en relació al seu contexte històrico-educatiu.

Aquesta lectura sirà supervisada i tutel.lada pel professor/a durant les
classes pràctiques i durant les tutories.

25

Estudi i treball
autònom individual

Participació en espais
virtuals de debat

Durant el curs l'alumnat participarà activament en algun espai virtual de
debat i intercanvi d'informació històric-educativa que s'indicarà a inici del
curs (forums, facebook, etc.)

10

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels continguts A partir de l'explicació teòrica dels temes feta a classe, la bibiliografia
bàsica i, si escau, la bibliografia i/o materials indicats per a la realització
d'alguna de les activitats de la pràctica, l'alumnat prepararà els continguts
de cada tema per al seu posterior estudi.

45

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de diferents tècniques que s'especifiquen a continuació.

Qualsevol activitat que es presenti, inclòs l'examen, haurà de tenir cura de l'expressió escrita, així com de
l'ortografia i la gramàtica.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de
l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

El frau en l'avaluació implicarà l'aplicació del que contempla el Reglament Acadèmic de la Universitat de
les Illes Balears (article 33):

1. Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la
realització demostradorament fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en guies docents de les
assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar
la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de l’assignatura.
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2. En particular, es considera un frau:

a) En els exàmens o proves escrites, l’ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
b) En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d’obres alienes presentats de
tal manera que es facin passar com a propis (plagi).

Sessions pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Es treballaran a nivell pràctic part dels continguts dels blocs temàtics de l'assignatura. Durant aquestes

sessions pràctiques els alumnes realitzaran diverses activitats presencials, de les quals es valorarà el
nivell de participació activa de l'alumnat. Les activitats podran ser individuals i/o grupals, i contemplaran
comentari de textes, anàlisis comparatius, visualització i crítica de documentals i/o altres recursos
audiovisuals, etc. Per a la realització d'aquestes activitats el professor/a podrà haver indicat la lectura prèvia
de material bibliogràfic complementari. Durant aquestes sessions el professor/a actuarà com a mediador,
guiant la tasca dels alumnes i solucionants els possibles dubtes que sorgeixin. Durant aquestes sessions
pràctiques es farà el seguiment de la lectura obligatòria del llibre L'Emili de Rousseau, així com l'avaluació,
mitjançant un comentari de texte, de la seva comprensió.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'assistència participativa en les sessions pràctiques, així com l'interès i la col.laboració de
l'alumne/a en l'assoliment de les competències que aquesta assignatura s'ha proposat assumir.

Per obtenir la màxima puntuació en aquesta activitat s'haurà d'haver assistit i participat activament en un
mínm del 85% de les sessions pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 0

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es farà un examen final durant el període d'avaluació complementària per avaluar l'adquisició comprensiva

de coneixements referits als blocs temàtics de l'assignatura, que s'hauran treballat en les classes teòriques
i pràctiques, i que s'hauran d'haver complementat amb la bibliografia bàsica i, si escau, amb lectures
concretes indicades. L'examen tindrà una durada de 2 hores, i consistirà en quatre preguntes a desenvolupar,
sense l'ajut, durant la prova, de cap tipus de material bibliogràfic ni d'apunts, cada una de les quals es
podrà valorar amb un màxim de 2.5 punts, sent la nota màxima de l'examen un 10. Aquesta activitat sirà
recuperable durant el període d'avaluació extraordinària.

Criteris d'avaluació Es valorarà:

- El nivell de coneixements adquirits

- La comprensió dels continguts exposats.

- La claretat, coherència i capacitat de síntesi en les respostes

- La correcta utilització del llenguatge (els examens es podran fer tant en català com en castellà, havent de
tenir cura de l'ortografia i la gramàtica)

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4
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Comentari de texte sobre L'Emili de Rousseau

Modalitat Altres
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Amb l'objectiu d'avaluar si l'alumnat ha fet una lectura comprensiva de L'Emili de Rousseau, i si és capaç

de relacionar-ho amb el contexte històrico-educatiu de la seva època, durant una de les sessions pràctiques
del semestre es farà un comentari de texte d'aquesta obra. El comentari de texte es farà a partir de diversos
fragments breus del llibre, que s'entregaràn a l'alumnat acompanyats d'una sèrie de qüestions que haurà
de respondre. No es podrà fer servir cap tipus de material bibliogràfic ni apunts durant aquesta prova
escrita. Aquest exercici s'avaluarà amb nota numèrica d'0 a 10. Aquesta activitat sirà recuperable durant els
períodes d'avaluació complementària i extraordinària.

Criteris d'avaluació Es valorarà la claretat i ordre en l'exposició, la capacitat de relacionar el continguts del texte amb els de
l'assignatura, la coherència en l'expressió de les idees, i la correcta utilització del llenguatge escrit (ortogràfica
i sintàcticament)

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 3

Participació en espais virtuals de debat

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Durant el curs l'alumnat participarà activament en algun espai virtual de debat i intercanvi d'informació

històric-educativa que s'indicarà a inici del curs (forums, facebook, etc.)
Criteris d'avaluació Es valorarà la participació activa en tasques de compartir informació i recursos, la qualitat dels mateixos, i

la interacció amb la resta de companys.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 0

Recursos, bibliografia i documentació complementària

És imprescindible la utilització de la bibliografia bàsica per a la preparació dels continguts de l'assignatura.
Així mateix s'inclou una bibliografia complementària per ampliar o contrastar els continguts de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

BOWEN, J. Historia de la educación occidental. 3 toms. Barcelona: Herder, 1978-1985.
DELGADO, B. (coord.) Historia de la Educación en España y América. 3 vol. Madrid: Fundación Santa
María / Morata, 1992-1994
IYANGA PENDI, A. Historia de la educación musulmana. Valencia: Nau Llibres, 1998.
IYANGA PENDI, A. Historia de la Universidad en Europa. Valencia: Servei publicacions Universitat de
València, 2000.
NAVA RODRÍGUEZ, M.T. La educación en la Europa moderna. Madrid: Síntesis, 1992
PUELLES, M. de. Educación e ideología en la España contemporánea. Barcelona: Labor, 1986.

Bibliografia complementària

BALLARÍN, P. Educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX y XX). Madrid: Síntesis,
2001.
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BARREIRO, H. 'Reflexiones actuales en torno al antes y el después de la Revolución de 1789. La
constitución de los sistemas educativos contemporáneos'. En: Historia de la Educación, núm. 7, págs. 19-35,
1988.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. 'Estudiantes y profesores españoles en las Universidades extranjeras. Siglos
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