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I. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA

Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de comprendre els conceptes bàsics de
l’antropologia, relatius a l’estudi de la diversitat humana, la diferència i les formes de
vida social com a processos de construcció col·lectiva, generadores de relacions i
identitats sòcioculturals. A més dels continguts teòrics de la disciplina, s’espera que
l’estudiant es familiaritzi amb l’enfocament comparatiu dels sistemes socials i culturals,
i el valor del treball etnogràfic. Aquests coneixements li permetran emetre judicis sobre
estudis de cas i analitzar fenòmens contemporanis vinculats a les relacions interculturals
i a la variabilitat cultural interna.

II. TEMARI

1. Introducció a l’antropologia
1.1. Conceptes: natura/cultura; diversitat i relativisme cultural; etnocentrisme;
aculturació
1.2. Breu història de l’antropologia
1.3. Objecte, mètodes i tècniques de l’antropologia

2. Sobre la natura del parentiu
2.1. Què és el parentiu? Conceptes bàsics
2.2. Grups de filiació i llinatges
2.3. Matrimoni i teoria de l’aliança
2.4. Gènere i nocions de procreació

1

3. Antropologia política
3.1. Enfocaments del poder: autoritat, consentiment i resistència
3.2. Tipus d’organitzacions polítiques: tribus, capdavanties, estat
3.3. Etnicitat i nació: ús polític de les identitats

4. Antropologia econòmica
4.1. Estratègies de subsistència
4.2. Formes d’intercanvi: reciprocitat, redistribució, mercat
4.3. Divisió del treball, economia domèstica i reproducció

5. Sistemes simbòlics i religiosos
5.1. Definicions: religió, màgia i bruixeria
5.2. Xamanisme i ritus de possessió
5.3. Ritual i ritus de pas
5.4. Sincretisme i moviments religiosos

6. El problema del canvi: de colonitzacions i globalitzacions
6.1. Colonialisme, poder i sistemes de classificació
6.3. L’exhibició de l’altre: dels zoos humans al turisme
6.4. Modernitat, diversitat cultural i migracions
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- Es facilitarà dossier de lectures

VI. AVALUACIÓ

Procediment d’avaluació

Ponderació

3 lliuraments d’exercicis sobre lectures, 40%
material àudio-visual, articles, etc.
Treball en grup en 2 pràctiques

40%

Examen final sobre definició de conceptes

20%
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