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Dades generals 
 
Professora: Irina Casado 
Despatx: B9/225 (Departament d’Antropologia Social i Cultural. Facultat de Lletres) 
Horari de despatx: Dx. 17h a 18h (permanència) 
      Dx. 19:30h a 20:30h (cita prèvia)                                 
Adreça electrònica: irina.casado@uab.cat 
Crèdits: 3 ECTS  
Llengua de docència: català 

 
Programa 
 
Tema 1. Introducció. Antropologia de l’alimentació 
1.1 Què és l’Antropologia? 
1.2 L’estudi de l’alimentació des de l’Antropologia  
1.3 Objecte, mètode i tècniques antropològiques per a l’estudi de l’alimentació   
1.4 Conceptes fonamentals: alimentació, nutrició,.. 
1.5 L’alimentació com a fenomen sociocultural 
 
Tema 2. Història de l’alimentació: condicionants  
2.1 Ecologia, tecnologia i economia 
2.2 Un cas etnogràfic concret: els !kung san del desert del Kalahari 
 
Tema 3. Diversitat cultural i socioeconòmica  
3.1 Nocions culturals: persona, grup, identitat,... 
3.2 Les situacions socioeconòmiques  
 
Tema 4. Alimentació i sistemes de creences plurals 
4.1 Introducció als sistemes de creences 
4.2 Tabús alimentaris 
4.3 Alimentació i ritual 
 
Tema 5. Alimentació en context migratori 
5.1 Diversitat cultural i alimentació 
5.2 Canvis i continuïtats en contextos migratoris 
5.3 Casos etnogràfics concrets 
 
Tema 6. Alimentació i salut 
6.1 Quan l’alimentació esdevé una qüestió de salut? 
6.2 Trastorns alimentaris 
 
Tema 7. Temes monogràfics: 
7.1 L’alimentació en els projectes de cooperació internacional 
7.2 La construcció social de la “confiança” alimentària 
 

 



Avaluació per a estudiants de Grau 
 
L’avaluació de l’assignatura constarà de dues activitat: 
 
a) Prova final escrita: (50% de la nota) 
Per a superar l’assignatura és obligatori aprovar l’examen final. 
 
Data de l’examen: 18 de juny 2012 
 
b) Activitats (50% de la nota) 
Dos seran el tipus d’activitats que es desenvoluparan: 
 
1.- Anàlisi i comentari crític de dues lectures (25% de la nota) 
L’estudiant realitzarà dos comentaris escrits, un per cada una de les dues lectures que es triaran de 
les que es proporcionaran en el Campus Virtual. 
Les pautes d’elaboració dels comentaris també es trobaran al Campus Virtual. 
Aquests lliuraments sempre es faran en paper i en mà. 
 
Data de lliurament: 25 d’abril 2012 
 
2.- Activitats resultants del què es fa a classe (25% de la nota) 
En el decurs de les sessions es duran a terme activitats a l’aula que seran objecte de treballs 
avaluables. 
El calendari d’aquestes activitats s’anirà concretant en el decurs de l’assignatura.  
 
Dates de lliurament: s’aniran concretant en el decurs del semestre 
 
 
REAVALUACIÓ: La reavaluació de l’assignatura consistirà en la recuperació de l’examen final en 
aquells casos en que estigui suspès i/o en la millora dels comentaris de les lectures, si aquests no 
s’han aprovat. 
No seran recuperables les activitats resultants del què es fa a classe 
 
Data de la reavaluació: 6 de juliol 2012 
 

  
Avaluació per a estudiants de Llicenciatura 
 
Els estudiants de llicenciatura podran optar per una de les dues modalitats d’avaluació: 
 
a) Seguir l’avaluació dels estudiants de Grau. Els estudiants que s’acullin a aquesta modalitat, 
tindran dues activitats d’avaluació, en les mateixes dates que els estudiants de grau. Vegeu aquesta 
avaluació més amunt. 

Els estudiants que NO facin el lliurament de les activitats en les dates fixades, hauran de presentar-
se a l’examen final (seguint el model b) d’avaluació). 

b) Superar l’assignatura amb un sol examen final. En aquest cas, l’estudiant farà només un examen 
de l’assignatura que correspondrà al 100% de la nota final. 
 
Data de l’examen final: 18 de juny de 2012 
 
RECUPERACIÓ (convocatòria setembre): 3 de setembre 2012 
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Observacions 
 
� No s’acceptarà cap dels lliuraments després del dia assenyalat. 
� Tampoc s’acceptarà cap lliurament que no sigui en paper. Els enviaments dels treballs 
per correu electrònic o pel Campus Virtual correspondran a un No Presentat. 
� Les faltes d’ortografia, sintaxi, els errors de forma o els plagis són motiu de suspens. 
� Les lectures obligatòries i les pautes de treballs es trobaran en el Campus Virtual. 
� No es facilitaran les presentacions o els audiovisuals emprats a classe. 
� És responsabilitat de cada estudiant assabentar-se del què s’ha fet a classe en cas d’absència, del 
calendari i de les indicacions fetes a classe. No es contestaran correus electrònics en aquest sentit. 
� Per a qualsevol aspecte relacionat amb el curs podeu fer servir les hores de visita o concertar-ne 
una. 

 


