
I. IDENTIFICACIÓ (VERSIÓ NO ADAPTADA AL PLA BOLONYA) 
 
Nom de l’assignatura: Antropologia social 
Titulació: Humanitats 
Tipus d’assignatura: Troncal  

Crèdits (ECTS): 4,5 
 
Descripció/Objectius: 
L’assignatura Introducció a l’antropologia social i cultural proposa un apropament a la diversitat humana mitjançant el 
coneixement de cultures diferents i la discussió dels processos ètnics que es donen a la nostra pròpia societat, cercant 
la relativització dels valors i plantejant els problemes que comporta la globalització 
 
Temari: 
1. Conceptes (cultura, diversitat cultural, relativisme cultural, etnocentrisme, aculturació, ètnia i  

raça). Breu història de l’antropologia. Objecte, mètode i tècniques de l’antropologia 

2.  La natura del parentiu. Què és el parentiu?. El matrimoni. La família. Teories sobre la universalitat de la família. Els 
grups de filiació. La prohibició de l’incest. Les lleis de l’exogàmia. La teoria de l’aliança: Lévi-Strauss. 

3.  Estratègies de subsistència. Caçadors-recolectors. La societat de l’abundància: Sahlins. Pastors nòmades. 
Agricultors. 

4.  Antropologia econòmica. Reciprocitat. Redistribució. Intercanvi: comerç, moneda i mercat. Economies 
multicèntriques. La moneda primitiva 

5.  Antropologia política. Autoritat i poder. Tipologia de l’organització política: banda, tribus, cabdills i estat. 

6.  Sistemes de creences. Varietats d’experiències religioses. Les sectes religioses. Màgia i bruixeria 
Mitologia. 

 
Bibliografia bàsica: 
Kottak, Conrad Phillip: Antropologia. Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana. 
McGraw-Hill, Madrid, 1994. 
Ember, Carol. R.; Ember, Melvin: Antropologia cultural [Cultural Anthropology, 1997]. Prentice Hall, Madrid, 1997. 
Harris, M., Introducción a la Antropología General. Alianza Editorial, Madrid, 1978. 
Frigolé, J. y otros: Antropologia d’avui. Una introducció a l’antropologia cultural. Teide, Barcelona, 1983. 
González, A. y otros: Tres escritos introductorios al estudio del parentesco y una bibliografía general. Publicaciones de 
antropologia cultural. UAB, 1983. 
Shalins, M.D., La economía de la edad de piedra. Akal, Madrid, 1977. 
Geertz, C., La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona, 1971. 
Lowie, Robert H., Religiones primitivas [Primitive Religion (1952)]. Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
 
Sistema d’avaluació: 
Els i les estudiants realitzaran un resum d’una etnografia proposada a classe (30% de la nota). A més hauran de 
superar una prova escrita amb dos parts: una part de nomenclatura de l’assignatura (20% de la nota) i una altra 
desenvolupant un tema a triar de dos del temari (50% de la nota). Es valorarà en el tema el seu grau d’estructuració i 
les referències bibliogràfiques i etnogràfiques). 
 


