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Els temes s'estructuren en lO sessions de dues hores. 

1. Cultura i altres conceptes associats. Variabilitat adaptativa 
i evolució. Equilibri tecnoecològic, demografia i subsistència. 
(tres sessions) (1 video) . 

2. Comparació de les perspectives biomèdiques i sòcia-culturals. 
Orientacions teòriques, metodologies i tècniques de recerca. La 
construcció de les dades sobre el consum alimentari. (1 sessió) 

3. Societat, cultura i alimentació en el món actual. La 
problemàtica alimentària dels països pobres i dels països rics. 
Etnocentrisme i relativisme en les intervencions nutricionals. 
(dues sessions) (1 video). 

4. Història de l'alimentació, colonialisme i estratègies 
agroalimentàries. La construcció de les cuines i els complexos 
gustatius. Tradicions alimentàries i estructura social. ( 1 sessió) 

5. Concepte de sistema 
d'adaptació. Fenòmens 
migracions. (1 sessió) 

6. El debat sobre els 
d'aliments. (1 sessió). 

alimentari. 
alimentaris 

Els estils alimentaris 
extrems. Alimentació i 

determinants publicitaris en la tria 
(Video 10 m. i material fotogràfic) 

ï. Investigacions recents en enculturació alimentària l 

alteracions del comportament alimentari. 
(1 sessió). (Diapositives) 

METODOLOGIA 

Les sessions es basaràn en exposicions teòriques per part 
de la professora, anàlisi de material audiovisual i reflexió 
sobre les lectures comunes. 

Donat l'horari de classe demanat (de 12.00 a 14.00) i el fet 
que la professora és d'una altra Facultat, les tutories 
específiques per l'assignatura es realitzen cada setmana durant 
l'hora següent a la docència, de 14.00 a 15.00 dins de la mateixa 
aula. 
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AVALUACIO 

* Es proporciona un dossier de lectures, seleccionant articles 
de la bibliografia bàsica. L'avaluació es basarà en un treball, 
a partir de les lectures comunes del dossier i de bilbiografia 
complementària per a cada terna escollit, i un exàmen de 
desenvolupament teòric i conceptual. 
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