
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LLICENCIATURA: SOCIOLOGIA 
ASSIGNATURA: 25219 ANTROPOLOGIA SOCIAL (8 crèdits) 
DURADA: Primer Semestre    CURS: Tercer Curs (Troncal) 
CURS ACADÈMIC: 2007/2008 

 
Professor:Josep Lluís Mateo Dieste 
Grup 1:1er semestre – dilluns (9-11) / dimecres (9-11)  
Grup 51:1er semestre – dilluns (15,30-17,30) / dimecres (15,30-17,30)  
Tutories: Despatx: B9-137. Departament d’Antropologia Social i Cultural 
                                       Facultat de Filosofia i Lletres 
Telèfon:  93 581 1143 
Adreça electrònica: joseplluis.mateo@uab.es 
 
 
 
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 bàsics 
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 
 
3. Antropologia política 
3.1. Enfocaments del poder: dominació vs. 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 
4.3. Transicions i canvis en sistemes tradicionals 
 
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 
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6. El problema del canvi: de colonitzacions i globalitzacions 
6.1. Colonialisme, poder i sistemes de classificació 
6.2. Antropologia del desenvolupament 
6.3. Modernitat, diversitat cultural i migracions 
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IV. AVALUACIÓ 
 
Procediment d’avaluació Ponderació Data 
Assaig individual sobre una monografia-
etnografia a elegir (es facilitarà llista a 
l’inici del curs) 

30% Lliurament: últim dia de classe 

Control-test de lectures obligatòries i 
conceptes bàsics 

1) 25% 
2) 25% 

1) Penúltima classe abans de vacances 
de Nadal 
2) Dia de l’examen final 

Treball en grup: presentació a classe i 
lliurament de guió-fitxa sobre un grup humà 
a elegir (es facilitarà una web amb els 
materials) 

20% Una presentació per grup al llarg del 
curs 

 
o La nota de la primera convocatòria es basarà en la mitjana dels diferents exercicis (per obtenir 

la nota no és obligatori aprovar totes les proves, però sí cal presentar-se a totes elles). 
o La segona convocatòria es basarà només en un examen final, sense avaluació continua (i no es 

guardarà les notes anteriors). 
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V. MATERIALS DEL CURS 
 
LECTURES OBLIGATÒRIES 

o Manual bàsic: KOTTAK, Conrad Phillip. (2002). Antropología cultural. Espejo para la 
humanidad, Madrid: McGraw-Hill (hi ha diverses edicions; us servirà per complementar els 
temes treballats a classe) 

o Dossier de lectures obligatòries (es facilitarà a l’inici del curs) 
 
LLISTA D’ETNOGRAFIES 

o Es facilitarà a l’inici del curs 
 
MATERIAL COMPLEMENTARI 

o Textos i material visual al Campus Virtual 
o Materials pel treball de grup: “Human Relations Area Files” 
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