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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura, però es recomana haver cursat Antropologia del Sistemes
de Sexe / Gènere

Objectius

L'assignatura és una optativa de quart curs que forma part de l'àmbit d'especialització en Cultura i Societat.

La finalitat de l'assignatura és conèixer les conceptualitzacions sobre salut i malaltia i, en conseqüència, sobre
l'inici i el final de la vida en relació amb la concepció de persona i cos en els seus diversos components i la
diversitat proporcionada pel sistema de sexe / gènere.

Els objectius generals de l'assignatura son:

- explorar la naturalesa social i cultural de l'inici, la preservació i el final de la vida.

- conèixer i analitzar la diversitat sociocultural de respostes al fet biològic del naixement, la malaltia i la mort.

- analitzar la construcció sociocultural de l'inici i el final de la vida i de la salut i la malaltia.

- explorar la història i el desenvolupament dels estudis sobre el cos en relació a l'inici de la vida, la salut, la
malaltia i el final de la vida.

- identificar les diferències de sexe / gènere en relació a la salut, la malaltia, la prevenció, l'inici i el final de la
vida.

Competències

Antropologia social i cultural

Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
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1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.
Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi daquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Identificar els desenvolupaments disciplinaris recents i la vinculació de la teoria antropològica amb les
disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric i en les tendències interdisciplinàries
actuals.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines
socials afins en el camp respectiu.
Integrar enfocaments interdisciplinaris en els àmbits de l'educació, els sistemes de sexe-gènere i els
sistemes d'inclusió-exclusió social.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.

Continguts

1. Persona: la seva construcció sociocultural i la categoria de persona en antropologia. La influència de la
categoria sexe/gènere. 'Tecnologies del jo'. Inici de la persona. Naixement i avortament: 'justicia reproductiva'.
Òvuls i esperma, embrió, fetus, bebè, nen-a. Relacions sexuals i reproducció assitida. Tecnologies de la
reproducció: en viu i in vitro, selecció d'òvuls i embrions. Criopreservació i vitrificació: esperma, òvuls i
embrions. Comodificació, estratificació i externalització en la producció de persones: 'polítiques de
reproducció', Biopolítica, 'reproducció estratificada', 'gobernança reproductiva'.

2. Cos individual, institucional i social. La construcció sociocultural del cos. Tècniques i 'tecnologies del cos'.
Sentits i emoció. Cos, ment, ànima i esperit. El  del cos: treball i oci. La comodificació del cos idisciplinament
les seves parts com elements terapèutics: transplants i donacions. Cossos, inscripcions i modificacions:
tatuatge, escarificacions, piercings, cirurgies estètiques, canvis en el cos/sexe.

3. Salut i malaltia, normalitat i anormalitat, capacitat i discapacitat: física i mental, individual i social i la seva
construcció sociocultural. Cossos i anticossos: salut i malaltia. El 'naixement de la clínica', medicalització i
biomedicina. La 'medicalització' de la vida quotidiana. Estigma, marginació, exclusió i reclusió. 'Cura',
'prevenció' i (re)habilitació: sistemes tradicionals, mèdics i terapèutics. Mèdics, paramèdics. Associacions,
organitzacions, comunitats terapèutiques.  cossos i cossos mèdics.Cyborgs

4. Què es la mort? La construcció cultural de la mort. Mort i persona. Mort i organitzacions. Mort i societat.
Rituals i industries funeràries. Cossos i cadàvers: conservació, descomposició i reutilització. Dol, memorial i

record: tanatoris i cementiris. Suïcidi, sacrifici, eutanàsia, genocidi, catàstrofes. Hospitals i cures pal·liatives.
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record: tanatoris i cementiris. Suïcidi, sacrifici, eutanàsia, genocidi, catàstrofes. Hospitals i cures pal·liatives.
Immortalitat.

Metodologia

Classes magistrals amb suport de TIC.

Classes teòriques i sessions dirigides de discussió i debat en grup

Anàlisi de productes textuals i audiovisuals etnogràfics.

Visionat i discussió de documents audiovisuals i altres produccions

Redacció d'un treball de recerca en grup a partir d'un plan de treball.

Presentacions orals en grup.

Anàlisi i aplicació de conceptes teòrics

Estudi individual

Realització de un review de un llibre de recent publicació

Examen individual

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sesions col.lectives dirigides de discussió en grup de producció bibliogràfica i
etnogràfica escrita i visual; Classes teòriques; Exposició grupal i individual de
treballs

45 1,8 1, 5, 6, 8, 9,
12

Tipus: Supervisades

Tutories individuals; Preparació de treballs i exposicions individuals i grupals 27,75 1,11 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Búsqueda, lectura i anàlisi d'informació bibliogràfica i etnogràfica; Estudi individual i
grupal; Redacció i preparació d'treballs i exposicions individuals i en grup

75 3 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11

Avaluació

L'assignatura està concebuda com un curs amb avaluació contínua que s'estructura en els següents mòduls:

- 10%: assistència i participació en les discussions a classe

- 20%: examen escrit

- 20%: ressenya individual d'un llibre

- 20%: treball escrit en grup
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- 20%: treball escrit en grup

- 30%: presentació oral en grup del treball de recerca

La nota final de l'assignatura serà la suma ponderada de les notes obtingudes en cada mòdul.

No fer l'examen escrit, el treball escrit en grup o la presentació oral en grup equival a un No Presentat.

Només tindran accés a la reavaluació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de nota final.

Com a màxim en la  cada estudiant haurà d'haver-se inscrit a un grup de treball d'un última setmana de febrer,
,en què es divideix el grup-classe.màxim de tres persones

Durant la  cada grup escollirà un tema / pregunta d'una llista proporcionada per talprimera setmana de març
que sigui tractat, organitzat i desenvolupat en un text escrit cientìfico-acadèmic.

Durant la  cada estudiant haurà de lliurar una ressenya d'un dels llibres que seranprimera setmana d'abril
proporcionats a inici de curs. Les ressenyes es realitzaran seguint els requeriments de les publicacions
científiques amb l'objectiu de proposar-les per la seva publicació.

Durant la  es farà un examen de preguntes breus sobre els conceptes bàsics delprimera setmana de maig
temari treballat a classe i en les lectures obligatòries

Durant l'  cada grup ha de lliurar un treball de recerca escrit relacionat amb els temes /última setmana de maig
problemes de la assignatura, que haurà de tenir un format d'article acadèmic per una publicació científica o
una comunicació a un congrés i haurà de tenir entre 5.000 i 6.500 paraules. Amb aquest treball s'haurà
d'entregar també un breu hangout (guió-resum) per a cada un dels altres grups.

Durant la  cada grup presentarà oralment el seu treball. Els membres dels altresprimera setmana de juny
grups que ja hauran llegit el hangout (guió-resum) faràn preguntes i comentaris.

Les notes corresponents al treball escrit i l'exposició oral són per a tots els membres del grup. L'assistència,
participació, examen i review (ressenya) s'avalua individualment.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació en les discussions a classe 10% 0 0 5, 11, 12

Examen escrit 20% 2 0,08 4, 6, 7

Presentació / exposició oral de treballs 30% 0,25 0,01 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Review d'un llibre 20% 0 0 1, 4, 5, 7

Treball / Informe escrit 20% 0 0 2, 3, 7, 9, 10
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