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Introducció

Aquest material està concebut com a presentació del curs d’Evolució huma-

na i cultura i com a guia d’aprenentatge i de les lectures concebudes per a

l’autoconstrucció del coneixement. Té una pretensió sistemàtica en l’exposició

de tots els elements del curs.

L’iniciem amb un apartat curt que actua de resum de la concepció i objectius

del curs a fi d’obtenir-ne una imatge ràpida. A continuació es desenvolupa

aquesta concepció en un text sistemàtic que vol presentar tots els temes que

seran bàsics: la importància de l’ecologia en la història humana, la realitat

biològica i adaptativa no solament de l’òrgan que la produeix, el nostre cervell,

sinó també dels productes culturals mateixos i, el més bàsic de tots, el concepte

de cultura necessari per a entendre-la com a adaptació.

A partir d’aquí desenvolupem la guia de l’aprenentatge amb la presentació dels

continguts del curs, la seva estructura, la presentació a fons dels mòduls que

el constituiran i la bibliografia que s’hi utilitzarà com a eines formatives sen-

se descuidar una bona bibliografia complementària que els estudiants poden

utilitzar per a completar la seva autoformació.

L’últim mòdul el dediquem a comentar les lectures formatives que proposem.

Hi presentarem la bibliografia bàsica que ajudarà l’estudiant a formar el seu

coneixement i que inclou els textos que poden constituir l’objectiu d’activitats

avaluables. En aquest mòdul es presentarà cadascuna de les lectures, la seva

importància en el curs i en la formació en evolució cultural, alhora que s’hi

destaca la manera de llegir aquests textos. Tots els apartats del programa te-

nen lectures programades. N’hi ha que en tenen més, per la complexitat de la

qüestió. Finalment hi ha lectures que serveixen per a la discussió de més d’un

apartat, atesa la interrelació entre aquests. La presentació d’aquestes lectures

la farem en el primer dels apartats en què s’apliquen.

Clou el manual la bibliografia utilitzada en l'elaboració a mode de bibliografia

clàssica, i que pot incloure, evidentment, alguns dels títols presentats en el

mòdul Lectures comentades. Aquesta bibliografia inclou tant títols en castellà i

català com en anglès, perquè el gruix de la producció científica en evolució és

en anglès; si hi ha textos traduïts al català o al castellà s’hi han fet servir, però

no podem defugir, amb l’objectiu d’una bona formació, en profunditat, en el

camp de l’evolució biològica, cultural i social, que la literatura científica és en

anglès i cal capacitar els estudiants per a accedir-hi.
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Objectius

En les pàgines que precedeixen ja hem assenyalat una de les competències que

volem adquirir: una nova manera d’observar la cultura humana i la seva his-

tòria. Aquesta nova manera ens indica que l’evolució i la història no segueixen

cap objectiu marcat, no són processos teleològics i que el progrés no és sempre

la llei, sinó que el que prima és l’adaptació i la supervivència de les societats.

Que la cultura és una adaptació evolutiva, que apareix en el procés d’evolució

i que serveix als humans per a millorar llur adaptació i que el que és acceptable

en el domini biològic per a les espècies pot ser-ho també en el domini històric

per a les societats. En darrer lloc, que el que observem que succeí en el passat

ens ha de servir per a prospectar el futur.

Més enllà d’aquest objectiu competencial bàsic en podem identificar d’altres:

1. Introduir els alumnes en els conceptes principals de l’evolució humana i

la prehistòria.

2. Aprofundir els grans temes de l’evolució humana que es presenten com

a adaptacions aconseguides mitjançant l’aplicació del comportament cul-

tural.

3. Presentar, en cada un dels temes tractats les evidències primitives i les evi-

dències del mateix comportament actualment i en altres moments de la

història.

4. Veure el comportament humà al llarg de tota la història i analitzar-ne les

implicacions evolutives.

5. Observar els fenòmens ambientals que influeixen en la història humana,

en la presa de decisions de les societats per a identificar la importància de

conèixer aquests fenòmens ecològics.

6. Aprendre a aplicar la dialèctica per a comprendre fenòmens i reconstruir

processos.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Consideracions preliminars
Robert Sala Ramos

1. El concepte d’evolució cultural darwinista

2. Guia d’aprenentatge

Mòdul didàctic 2
Lectures comentades
Robert Sala Ramos

1. La cultura com a fenomen biològic adaptatiu, no solament immaterial,

producte del procés evolutiu de la ment

2. Introducció a l’evolució

3. Evolució i selecció natural en la història de les societats humanes

4. Casos d’evolució cultural i supervivència al llarg de la història
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