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Prerequisits

Coneixements generals d'Antropologia

Objectius

El objectius del curs són tres:
•Conèixer les contribucions disciplinàries més importants de l'antropologia
econòmica.
•Conèixer la diversitat història i cultural de lesinstitucions econòmiques diferents de la
societat de mercat.
•Investigar formes d'economia immediata del nostre entorn immediat.
A més:
•Valorar el patrimoni etnològic de Catalunya mitjançant el coneixement d'algunes de
les activitats econòmiques tradicionals.

Competències

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.
Utilitzar el corpus etnogràfic i teòric de la disciplina amb capacitat d'anàlisi crítica i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les complementarietats i les incongruències de diferents informes etnogràfics de la mateixa
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Analitzar les complementarietats i les incongruències de diferents informes etnogràfics de la mateixa
zona.
Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits del parentiu, l'economia,
la política i la religió.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Conèixer i comprendre la incidència de la cultura en els diversos sistemes institucionals d'acció social.
Establir la connexió històrica entre el coneixement etnogràfic i el desenvolupament teòric.
Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics, de parentiu, polítics, simbòlics i
cognitius, educatius i de gènere, i la teoria antropològica que hi fa referència
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
Utilitzar els conceptes bàsics de la teoria antropològica.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en diferents blocs temàtics:
1. Antropologia i economia
2. Orientacions teòriques en antropologia econòmica
3. Economia informal i ocupació.
4. Producció.
5. Distribució.
6. Consum

Dintre de cada bloc temàtic els temes són els següents:

1. Antropologia i economia
•Aristòtil i els escolàstics
•La Fisiocràcia i l'economia política
•L'economia clàssica
•L'economia marxista
•L'economia neoclàssica

Keynesianisme, Monetarisme, Neoinstitucionalismo.
2. Orientacions teòriques en antropologia econòmica
.•Arguments formalistes
•Arguments substantivats
•Determinisme ambiental versus possibilisme
•Evolució cultural i adaptació
•L'ecologia cultural
•El marxisme estructural de Godelier
•Meillassoux: el mode de producció domèstic.
•La invenció del subdesenvolupament
•La teoria de la dependència
•La involució capitalista
3. Economia informal i ocupació
•El mercat dual de treball
•El "fi del treball"
•Més enllà del mercat
•Els enclavaments ètnics o les economies ètniques
4. Producció
•Ecologia
•Tecnologia
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•Tecnologia
•Treball
•La caça- recol·lecció
•L'agricultura primitiva
•Ramaders
•Tecnologia i evolució
5. Distribució
•Comerç
•Mercat
•Economies multicèntriques
•La sal dels baruya
•Petxines a la Nord- Amèrica Indígena
•Moneda de les Illes Palau i Yap
•Moneda de la Illa Rossel
•Cauris
6. Consum
•El consum ostensible
•Habitus, gust i distinció

Metodologia

La metodologia didàctica utilitzada dependrà del tipus d'activitat realitzada. En
aquest curs distingim entre classes teòriques, tutories integrades i tutories
individuals-grup.
Classes teòriques.A les classes teòriques es disposarà d'una introducció per part del
docent, amb exemples i discussions amb els participants. En aquestes classes es
recomanaran lectures en funció dels interessos dels participants. En aquestes
classes s'utilitzaran transparències i connexions a Internet allà on sigui convenient.
Els materials utilitzats en les classes estan disponibles al Campus virtual i en altres
webs administrades pel professorat.
Tutories
En les tutories es comentaran els textos del cursi es discutiran les principals
qüestions a tractar. Els comentaris de text podran seguir una guia proporcionada pel
professorat. La puntualitaten el lliurament dels informes serà un dels aspectes que es
tindrà en compte en l'avaluació.Igualment, els comentaris només podran lliurar a
través de la funcionalitat habilitada a aquest efecte en la pàgina web de l'assignatura.
Es valorarà positivament el lliurament dels informes en els terminis previstos.
Sortida de curs
Es realitzarà una sortida en autocar a un museu etnològic d'interès. Aquesta sortida
no és obligatòria, però es valorarà.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 35 1,4 2, 4, 7, 13

Comentaris de text a classe 10 0,4 2, 3, 6, 8, 10

Visita al museu etnològic 8 0,32 4, 5, 7

Tipus: Supervisades

Comentaris de text 10 0,4 13

Antropologia econòmica   2014 - 2015

3



Treball opcional 20 0,8 2, 6, 8

Tipus: Autònomes

Lectura materials 16 0,64 2, 9

Recerca Internet 5 0,2 6

Avaluació

L'avaluació del curs és la següent:
1. Avaluació continuada (20%)
• Assistència a classe (mínim 80%) i participació.
• Puntualitat en el lliurament dels possibles comentaris de les lectures i activitats
realitzades.
• Recordeu que un cop realitzat el primer examen o lliurat el primer treball l'alumne/a
serà avaluat - i la seva nota no podrà ser ja NP.
2. Examens parcials (60%)
• Temes a triar o tipus test sobre concepts claus o aspectes teòrics i etnogràfics.
3. Treball i presentació a classe (opcional) (20%)
En la última sessió s'avaluarà el curs per part dels participants, juntament amb altres
activitats programades.
IMPORTANT:
La nota final es comunicarà pel campus virtual i es programarà una sessió de revisió
de notes.Fora d'aquesta data no s'atendràn reclamacions ni revisions.
No es contestaran correus electrònics relacionats amb l'avaluació.
No es farà avaluació de recuperació de prova fora de la data establerta.
Excepcionalment es podria fer prova alternativa amb un justificant o certificat oficial
que justifiqui absència.
Els treballs s'enviaran  a través de l'opció "Lliurament d'arxius" delexclusivament
campus virtual que disposarà d'un períodeestablert de lliurament. Si
no és possible fer l'enviament en el període establert es podrà lliurar en paper el dia
de l'examen. La impuntualitat en el lliurament serà avaluada negativament.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

2 exàmens parcials 60 6 0,24 2, 3, 12, 13

Avaluació continuada 20 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Treball de curs 30 10 0,4 5, 6, 11, 12
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