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1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Aproximació etnogràfica a la diversitat cultural

Codi

101279

Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix

1er curs

Horari
Lloc on s’imparteix

*

Llengües

Català

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari d’atenció

Josep Lluís Mateo Dieste
Antropologia Social i Cultural
UAB
B9-239
935811099
Joseplluis.mateo@uab.cat
Concertar via e-mail

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Josep Lluís Mateo Dieste
Antropologia Social i Cultural
UAB
B9-239
935811099
Joseplluis.mateo@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

3.- Prerequisits

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA
CONTEXTUALITZACIÓ:
Assignatura de Primer curs que desenvolupa la formació bàsica per cursar els estudis d‟Antropologia
Social i Cultural i que correspon a la matèria bàsica „Conceptes i camps bàsics de l‟Antropologia‟.
Introducció als camps clàssics de l‟Antropologia a través del cas etnogràfic del Magreb, per proporcionar una
aproximació holista a la diversitat cultural i permetre el contrast amb el nostre context sociocultural i amb d‟altres
exemples etnogràfics.
OBJECTIUS FORMATIUS:
Els alumnes han de reconèixer i identificar la realitat complexa i canviant dels pobles del Magreb, des del passat
recent fins a la situació social actual, marcada per processos de modernització. L‟alumnat ha de ser capaç de
detectar i analitzar les dimensions sòcioculturals centrals així com els principals canvis i continuïtats de les
societats magribines en els seus principals àmbits: l‟àmbit econòmic i ecològic, l‟àmbit polític i d‟organització social,
les relacions de parentiu, i les varietats simbòliques i rituals. A partir d‟aquí es presentaran estudis de cas, i
s‟oferiran eines per analitzar aquesta àrea des d‟un punt de vista dinàmic, tot considerant el conflicte pel poder, la
construcció de desigualtats sexuals i comunitàries i l‟impacte dels processos de modernització (colonització,
urbanització, emigració), per tal de poder interpretar fenòmens contemporanis.

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

A5 Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i la seva
gènesi per tal d’evitar projeccions etnocèntriques.

. L‟estudiant sap reconèixer les alternatives a l’organització
occidental del parentiu.
. L‟estudiant sap distingir la diversitat d‟activitats
econòmiques segons el context cultural.
. L‟estudiant és capaç de detectar formes d‟exercici del
poder en diferents societats
. L‟estudiant *és respectuós amb la diversitat de creences.

C1 aplicar els conceptes bàsics de l‟Antropologia Social i Cultural a
la comprensió de les relacions entre diferents societats i cultures.

. L‟estudiant sap reconèixer els efectes aculturadors de
l‟expansió colonial
. L‟estudiant és capaç de fer ús del coneixement sobre la
variabilitat sociocultural en el context de les relacions
intersocietals i interculturals.

C2 Utilitzar el corpus etnogràfic i teòric de la disciplina amb
capacitat d‟anàlisi crítica i de síntesis
. L‟estudiant és capaç de reconèixer i utilitzar correctament
els conceptes bàsics de la teoria antropològica
. L‟estudiant sap identificar i interpretar la diversitat cultural
a través de l‟etnografia

T4. Reconèixer i posar en pràctica les següent habilitats pel treball
en equip: compromís amb l‟equip, hàbit de col·laboració, capacitat
per incorporar-se a la resolució de problemes.

-L‟estudiant sap treballar en equip
-L‟estudiant es compromet i col·labora amb la resta de
membres de l‟equip
-L‟estudiant té capacitat per debatre i plantejar resolucions
de problemes.

Competència

CTF1. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i
claredat, els coneixements adquirits.

Resultats d’aprenentatge

. L‟estudiant parla i escriu amb correcció, precisió i claredat
. L‟estudiant és capaç d‟exposar en forma narrativa els
resultats de les seves anàlisis d‟acord amb els cànons
crítics de la disciplina.

6.- Continguts de l’assignatura
1. Introducció
o Etnocentrisme i alteritat
o Diversitats: ètnia, religió, classe
o Etnografiar el Magreb
2. Relacions econòmiques i organització social
o Nòmades, sedentaris i medines
o Sistemes agrícoles i ramaders en transició
o Formes d‟intercanvi
3. Poder, parentiu i organització social
o Què és una tribu?
o El poder de la genealogia
o Patrons i clients
4. Parentiu i relacions de gènere
o Dimensions del parentiu
o Matrimoni i aliança
o Nocions de persona i gènere
o Relacions de gènere i contrapoders
5. Islam, text i religió popular
o Religió, màgia i sistemes simbòlics
o Islam popular
o Moviments de revitalització
o Sistemes de curació

7.- Metodologia docent i activitats formatives
ACTIVITAS FORMATIVES
.Classes teòriques i pràctiques dirigides

METODOLOGIA DOCENT
. Classes magistrals amb suport audio-visual

. Lectura de textos i anàlisi de productes
audiovisuals de contingut etnogràfic

. Debats en el grup classe
. Lectura i discussió de Textos.
. Visionat i discussió de documentals
etnogràfics

. Estudi individual i treball en equip

. Redacció d‟un treball (individual o en grup) a
partir d‟una guia per a la seva realització.
.
. Prova escrita

. Avaluació

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides

Classes magistral del professor

30

Visionat i discussió de documentals

6

Presentació oral

1,5

Prova escrita

1,5

L‟estudiant és capaç de reconèixer i
utilitzar correctament els conceptes
bàsics de la teoria antropològica
L‟estudiant sap identificar i interpretar la
diversitat cultural a través de l‟etnografia
L‟estudiant sap aplicar els conceptes
bàsics i la reflexió etnogràfica a l‟anàlisi
d‟exemples temàtics
L‟estudiant parla amb correcció, precisió
i claredat
L‟estudiant sap identificar i interpretar la
diversitat cultural a través de l‟etnografia
L‟estudiant escriu amb correcció,
precisió i claredat
L‟estudiant és capaç de reconèixer i
utilitzar correctament els conceptes
bàsics de la teoria antropológica i els
continguts de les lectures bàsiques

Supervisades
Tutories preparació treball escrit

5

L‟estudiant sap reconèixer les
alternatives a l’organització occidental del
parentiu.
L‟estudiant sap distingir la diversitat

Tutories preparació presentacions orals

5

d‟activitats econòmiques segons el
context cultural.
L‟estudiant és capaç de detectar formes
d‟exercici del poder en diferents societats
L‟estudiant és respectuós amb la
diversitat de creences.
L‟estudiant es compromet i col.labora
amb la resta de membres de l‟equip

Autònomes
Lectures textos

25

Redacció treballs

20

Estudi personal

30

L‟estudiant és capaç de fer ús del
coneixement sobre la variabilitat
sociocultural en el context de les
relacions intersocietals i interculturals.
L‟estudiant és capaç d‟exposar en forma
narrativa els resultats de les seves
anàlisis d‟acord amb els cànons crítics de
la disciplina.
L‟estudiant és capaç de reconèixer i
utilitzar correctament els conceptes
bàsics de la teoria antropològica
L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i
analitzar els canvis i les continuïtats
culturals dels pobles del Magreb en
els diferents contextos en que es
desenvolupa la seva realitat
sociocultural.

8.- Avaluació
(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. )
Mòdul de Lliurament de treballs (30-50%)
Treball monografia: 35 %
Total = 35%
Mòdul de participació (10-20%)
Participació en els debats = 10%
Total = 10%
Mòdul de proves escrites (40-60%)
Examen = 35%
Comentaris audiovisual: 10 + 10 = 20 %
Total = 55%

*Per aprovar cal assistir a les activitats obligatòries (sessions de debat i audiovisual).
Les proves no superades es podran refer durant la setmana de reavaluació (examen i/o treballs).

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

Treball final (individual o en grup)

20

Prova escrita sobre conceptes
bàsics i lectures

1,5

Treball sobre dos àudio-visuals

6

Participació i discussió en debats i
comentari d‟audiovisual

15

RESULTATS D’APRENENTATGE
L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i
analitzar els canvis i les continuïtats
culturals de Magreb en
els diferents contextos en que es
desenvolupa la seva realitat
sociocultural: l‟àmbit econòmic, ecològic,
simbòlic i ritual, i polític.
L‟estudiant és capaç d‟exposar en
forma narrativa els resultats de les
seves anàlisis d‟acord amb els cànons
crítics de la disciplina.
L‟estudiant és capaç de reconèixer i
utilitzar correctament els conceptes
bàsics de la teoria antropològica.
L‟estudiant sap identificar i interpretar la
diversitat cultural a través de
l‟etnografia.
L‟estudiant escriu amb correcció,
precisió i claredat.
L‟estudiant aprèn a analitzar documents audio-visuals i a reconèixer
en ells il·lustracions de relacions socials i significats culturals de
l‟àrea del Magreb, usant adequadament els conceptes bàsics de la
disciplina
L‟estudiant parla amb correcció,
precisió i claredat.
L‟estudiant és capaç de fer ús del
coneixement sobre la variabilitat
sociocultural.
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