
Assignatura: PRÀCTIQUES DE CAMP D’ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL   I 
Codi: 28699 
Professores: Teresa San Román (Gr.1) / Virgínia Fons (Gr.2) / Anna Piella (Gr.3) / Montserrat 
Ventura (Gr.4) / Pepi Soto (Gr.5) 
Cicle: Segon 
Semestre: Primer 
Núm. Crèdits: 9 
Tipus: OB 
Horari de classe:   
                               Gr 1  Teresa San Román        Dj 12.00-13.30 
   Dv   10.00-14.30 
           Gr 2  Virginia Fons       Dj         11.30-13.00 
                                                                                                       Dv   10.00-14.30 
           Gr 3   Anna Piella                      Dj         10.00-11.30 
                                                                                                       Dv   10.00-14.30 
           Gr 4  Montserrat  Ventura        Dj    15.00-16.30 
   Dv   15.00-19.30 
           Gr 5   Pepi Soto  Dt    15.00-21.00 
                      
                                                    
Despatx: B9-131 (Gr.1)/B9-141 (Gr.2)/B9-129 (Gr.3)/B9-137 (Gr. 4)/B9-135 (Gr. 5)  
Telèfon: 93 581 27 47 (GR.1)/93 581 34 58 (Gr.2)/93 581 32 79 (Gr.3)/93 581 11 43 (Gr. 4)/ 93 
581 34 85 (Gr. 5) 
E-mail:TeresaSanRoman@uab.es/Virginia.Fons@uab.es/Anna. Piella@uab.es/ 
       Montserrat.Ventura@uab.es/Pepi.Soto@uab.es
 
 
 
Descripció / objectius: 
 
El treball de camp en antropologia s'ha distingit per l'elevat nivell de contextualització i de 
fiabilitat de les dades, però la contrapartida ha estat tant l'escàs grau i la poca sofisticació en la 
quantificació com  la reduïda preocupació pels problemes de validesa. L'assignatura 
Pràctiques de Camp I és la primera d'un itinerari de cinc que es desenvolupen al llarg dels 
dos anys de llicenciatura i que estan encaminades a conservar i, si és possible augmentar, el 
nivell de contextualització i de fiabilitat, però a la vegada també a assolir el grau necessari de 
quantificació i de validesa. Ambdós objectius seran guiats des del coneixement i la reflexió 
entorn dels mètodes en antropologia. 
 
L'assignatura Pràctiques de Camp I pretén assolir, mitjançant la pràctica i la tutoria 
individualitzada, un coneixement directe dels avantatges, les potencialitats, les limitacions i 
els riscos que suposa el treball de camp clàssic en l'etnografia per tal de, a partir d'aquest 
coneixement, mantenir-ne les fites, conèixer-ne la seva tècnica bàsica -l'observació 
participant-, i estar en situació d'abordar , en primer terme, el debat del mètode (Els mètodes 
en Antropologia Social i Cultural) i posteriorment, les tècniques necessàries per a la 
contrastació (Tècniques en Antropologia Social i Cultural i Treball de Camp II), tot afrontant 
de forma incipient les experiències de la quantificació des del primer moment (Estadística). 
 
 
 
 
Organització: 
 
En la franja horària que s’assigna a aquesta assignatura, s’imparteixen al voltant de set 
sessions col·lectives, dirigides a tot el grup, d’una hora i mitja de duració aproximadament al 
llarg del semestre, que s’avisarà amb antelació. En aquestes sessions col·lectives, a banda de 



continguts, s'aniran donant les pautes comunes de treball, segons el moment del procés de la 
pràctica en què ens trobem.  
La resta del treball serà tutoritzat individualment al despatx de la professor/a segons un 
calendari pactat entre l’estudiant i la professora -dia i hora concrets-. Aquest seguiment 
individual permetrà tractar aquells aspectes, que havent-se informat col·lectivament a les 
sessions d'aula, no han quedat prou clars en aplicar-los al context concret de la pràctica de cada 
estudiant. Tanmateix, aquestes tutories ajudaran a conéixer les capacitats de l’alumne i 
dificultats en la relació etnològica, les característiques de la seva percepció, a aprendre 
continguts concrets i específics relacionats amb el tipus de situacions i població amb les que 
està treballant i proporcionaran el context en el que es poden aclarir tots aquells dubtes, 
inseguretats, problemes i d’altres qüestions relacionades amb el decurs de la pràctica. 
 

 
Metodologia: 
 
Els objectius del curs s'aniran assolint paulatinament i fins al final no es tindrà una consciència 
clara del què s'ha estat realitzant, en bona mesura, gràcies al treball de reflexió que s'exigeix per 
avaluar l'assignatura. Aquesta manca de control sobre el què s'està fent, comporta certa 
inseguretat en alguns moments del curs que són inherents a la mateixa observació participant, i 
al mateix temps necessaris en la iniciació a la tècnica que ens ocupa.  
No s'avançaran continguts (excepte a les classes i les lectures inicials), sinó que s'aniran 
introduint a mesura que els diferents moments del procès d'entrada al terreny es vagin assolint.    
 
 
Avaluació: 
 
L’avaluació és exclusivament continuada. No hi ha possibilitat de recuperació al final. 
Per superar l’assignatura és imprescindible: 
 
• L'assistència obligatòria a les tutories fixades amb el professor/a, aportant el diari de camp a 

cada sessió, amb l'enregistrament de les corresponents observacions o bé amb les tasques 
encomanades a la tutoria anterior resoltes. 

• L'assistència i el seguiment de les orientacions i pautes donades a les sessions col.lectives 
de tutorització. 

• La realització d'un total de 3 hores d'observació setmanals amb el grup d’observació pactat 
amb la professora. 

• L'enregistrament de les observacions de camp i els comentaris corresponents en un diari de 
camp. 

• La realització d'un treball de reflexió escrit, seguint el guió que es facilitarà el darrer dia de 
classe col.lectiva, que inclou la reflexió sobre la pràctica de camp, sobre el diari de camp i 
sobre el tema i la població estudiada, amb conclusions sobre el coneixement obtingut.  

• El lliurament d’una síntesi de les lectures obligatòries del dossier de lectures de 
l’assignatura, fixat a l’inici del curs. 

 
 
 
Lectures obligatòries: 
El dossier de lectures obligatòries és el mateix per a tots els grups de l’assignatura i inclou 
les següents: 
 
Gluckman, Max.  
1975 [1961]“Datos etnográficos en la antropología social inglesa” a Llobera, J. (ed) La 

Antropología como ciencia. Barcelona:Anagrama. 
Lewis, Oscar. 



1975 [1953]“Controles y experimentos en el trabajo de campo” a Llobera, J.R. (comp) La 
Antropología como ciencia. Barcelona: Anagrama, pp.97-127. 

Malinowski, Bronislaw. 
1975 [1939] “Confesiones de ignorancia y fracaso” a Llobera, J.R. (ed) La antropología 

como ciencia. Barcelona:Anagrama, pp.129-139.  
1993 [1973] “Introducción: objeto, método y finalidad de esta investigación” a Velasco, M. 

(comp.) Lecturas de Antropología Social y Cultural. UNED, Madrid. Pp.89-111.0 
 
 
San Román, Teresa. 
1996 “De la intuición a la contrastación: el trabajo de campo en antropología  en la formación 

de los nuevos antropólogos” a Aurora González Echevarría (coord) Simposio VIII 
Epistemología y método, Actas del VII Congreso de Antropología Social. Zaragoza, pp.167-
178. 

2000   “El mundo que compartimos. Una alternativa”. Revista  Antropología, nº 9,  
           Madrid 
 Taylor, S.J. y R. Bogdan 
1986  "La observación participante en el campo", Introducción a los métodos cualitativos de  

investigación, Barcelona: Paidos, pp.50-91. 



 


