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Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

Assignatura de 3er de grau que continua el procés de formació bàsica pels estudis d'antropologia.

L'objectiu general del curs és proporcionar a l'alumnat un coneixement panoràmic dels autors, obres i temes
més rellevants en l'estudi etnològic de l'àrea de l'Estat Espanyol com a escenari i objecte etnogràfic. Així
mateix es pretén desenvolupar una mirada crítica cap a les diferents maneres com s'ha fet antropologia a
Espanya i sobre Espanya, les seves relacions i la seva problemàtica.

L'assignatura està pensada per proporcionar els instruments i les competències necessàries per a la formació
dels estudiants com a futurs professionals de l'antropologia, especialment en la seva aplicació en l'àmbit
laboral i de recerca espanyol.

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.
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 puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
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.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Aplicar els conceptes antropològics a la comprensió de relacions interculturals en contextos etnogràfics
regionals.
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
Avaluar críticament els materials etnogràfics com a proposta de models teòrics.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Avaluar els aspectes positius i negatius de la dialèctica entre etnografies específiques i comparacions
d'abast transcultural.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
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.
Integrar de manera holística els desenvolupaments dels camps clàssics de l'antropologia.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Bloc 1. Introducció

1.1. Antropologia dels Pobles d'Espanya: el debat al voltant de l'objecte d'estudi

1.2. Espanya vista per nosaltres/els altres: ¿antropologia ?at home

1.3. Breu història de l'antropologia espanyola

1.4. L'antropologia espanyola avui: nous temes, nous reptes professionals

Bloc 2. Temes fonamentals de l'Antropologia dels Pobles d'Espanya

2.1. Del folklore a l'estudi del patrimoni immaterial

2.2. Creences, religió i rituals

2.3. Matrimoni, família i formes de parentiu

2.4. Ecologia, tecnologia i formes de producció

2.5. Política, identitat(s) i etnicitat

2.6. Minories, marginació i racisme

Metodologia

Sobre la metodologia:

El protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i sota aquesta premissa s'ha planificat
una metodologia implicada, mitjançant el treball continuat a través de:

Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professorat: classes magistrals i pràctiques amb suport TIC,
visionat i discussió de documentals etnogràfics i films.

Seminaris de discussió de textos o material audiovisual: sessions de debat i participació individual o en
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Seminaris de discussió de textos o material audiovisual: sessions de debat i participació individual o en
grup, dins i fora de l'aula, sobre les lectures o material audiovisual.
Sortides: sortides programades a museus o exposicions vinculades amb el contingut de l'assignatura.
Elaboració i presentació de treballs: cerca de documentació; lectura i comprensió de textos; elaboració,
redacció i presentació de treballs; definició de paraules clau; estratègies de recerca i bases de dades
bibliogràfiques; elaboració de pòsters, recensions, assajos crítics individuals o en grup; treball per projectes;
presentació pública de treballs.
Estudi i treball personal: lectura comprensiva de textos de lectura obligatòria, recerca d'informació, ampliació
del temari, realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums dels materials treballats a classe, les lectures
i el treball de recerca autònom.

Tutories: Atenció personalitzada a l'estudiant al despatx o a l'aula, individuals o en grup.

Sobre la comunicació:
La comunicació es realitzarà a través del Campus Virtual. El correu electrònic no serveix per fer tutories
virtuals a distància, sinó únicament per demanar hora si no es pot assistir al despatx en l'horari de tutories
indicat per la professora.

Sobre les tutories:

- Les tutories es realitzaran en el despatx de la professora (B9-209, Departament d'antropologia) en l'horari
d'atenció que la professora proporcionarà el primer dia de classe.

Es suggereix realitzar com a mínim una tutoria individual durant el primer mes per dissenyar els
treballs individuals i en grup

Sobre els treballs escrits:

Tots els treballs escrits han lliurar-se:

A través del Campus Virtual
Identificats amb NIU
En format Word
Paginats
Indicant el nombre de paraules
En català, castellà o anglès
Sense errors, ortogràfics i/o gramaticals
Amb cites, notes, referències i bibliografia en format AAA 

, punt III, pp. 7-9.http://www.aaanet.org/publications/style_guide.pdf

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Seminaris de discussió de textos o material
audiovisual

12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Sortides programades de complement formatiu 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15

Tutories individuals i en grup 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes
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Elaboració de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Estudi i treball personal 40 1,6 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Lectures 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Criteris d'avaluació

L'  de la assignatura s'entén com un  que s'estén durant tot el període lectiu i esavaluació procés continu
desenvolupa en diferents activitats programades.

L'absència o lliurament fora de termini o fora del Campus Virtual sense justificació degudament acreditada de 
 d'avaluació obtindrà una nota final de l'assignatura de les activitats No avaluable.

"La  en l'acta final d'avaluació implica qualificació de "No avaluable" exhaurir els drets inherents a la
 de l'assignatura o el mòdul" (Article 3.5 nova normativa de règim de permanència) encara que elmatrícula

"No avaluable" .no comptarà a l'expedient acadèmic

Per considerar  es necessitarà obtenir  com nota mitjanasuperada l'assignatura una nota mínima de 5,0
resultant de les notes obtingudes en cada una de les activitats, considerant el percentatge de cadascuna d'ella
en la nota final.

Una vegada , aquesta  (no es podrà fersuperada l'assignatura no podrà ser objecte d'una nova avaluació
la prova de reavaluació per pujar nota d'un curs aprovat).

Qui "realitzi qualsevol  que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acteirregularitat
d'avaluació,  aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hies qualificarà amb 0
pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa
assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

La  de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un copia o plagi delicte
que serà sancionat amb un  a l'activitat,  i es zero pèrdua del dret a reavaluar-la suspendrà tota

. Recordem que es considera " " un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/al'assignatura còpia
altre/a company/a. " " és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar lesPlagi
fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Sobre la reavaluació

- La reavaluació és una opció per a recuperar l'assignatura aquells estudiants que hagin fet l'avaluació
contínua amb normalitat i que en la seva nota final de l'assignatura  perno assoleixin la nota mínima de 5
aprovar.

- Podran  aquells estudiants que hagin realitzat i lliurat dins el termini establert per Campus Virtual reavaluar
 les activitats d'avaluació i hagin obtingut una nota final -mitjana de les notes de totes les activitatstotes

d'avaluació-  .superior a 3,5 (tres i mig) i inferior a 5 (cinc)

- La reavaluació constarà d'una única prova i es realitzarà en el dia, hora i lloc establerts per la Facultat

- La a obtenir en la reavaluació serà de fins  nota màxima 6 (sis) punts

- La  obtinguda en la  constituirà la  de la asignaturanota reavaluació notal final

Activitats d'avaluació:

L'avaluació serà contínua i progressiva, a partir de la realització de diferents :exercicis avaluatius
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TREBALL COL·LABORATIU [60%]

- 1r treball en grup: "Mapejant l'antropologia espanyola", amb un valor del  de la nota final repartida en40%
dos apartats:

- Elecció d'una etnografia recent o d'un article d'una revista especialitzada de la regió triada i redacció d'una
ressenya (20%)

- Elaboració d'un pòster el qual serà exhibit en una mostra pública a final de curs (20%)

- 2n treball en grup: visita, anàlisi i proposta de millora d'un museu d'etnologia, amb un valor del  de la20%
nota final

*La nota dels treballs en grup estarà sotmesa a la coavaluació

TREBALL INDIVIDUAL [40%]

- treball individual de recerca antropològica sobre fonts orals, amb un valor del  de la nota final20%

*Serà imprescindible fer com a mínim una tutoria amb la professora per assegurar una bona elecció del tema i
la realització correcta del treball.

- examen basat en el contingut treballat a classe a través del temari i les activitats realitzades, amb un valor
del  de la nota final.20%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs 20-40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Presentacions de treballs i discussió en
grup

10-30% 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Proves escrites 40-60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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