Grau en Antropologia Social i Cultural

GUIA DOCENT
Codi assignatura: 101280
Nom assignatura: Treball Fi de Grau
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1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Treball Fi de Grau

Codi

101280

Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix
Horari

Quart curs, primer semestre
(link a la pàgina web del centre o titulació)
Facultat de Filosofia i Lletres

Lloc on s’imparteix
Llengües

Català i Castellà

Professor/a de contacte
Nom professor/a

Jordi Grau Rebollo

Departament
Universitat/Institució

Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona

Despatx

B9-213

Telèfon (*)

+34 935813485

e-mail

jordi.grau@uab.cat

Horari d’atenció

2. Equip docent
Nom professor/a

Anna Piella Vila

Departament
Universitat/Institució

Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona

Despatx

B9-207

Telèfon (*)

+34 935813279

e-mail

anna.piella@uab.cat

Horari de tutories
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(Afegiu tants camps com sigui necessari)

Nom professor/a

Maria Teresa Tapada Bertelli

Departament

Antropologia Social i Cultural

Universitat/Institució

Universitat Autònoma de Barcelona

Despatx

B9-235

Telèfon (*)

+34 93 581 1804

e-mail

Teresa.Tapada@uab.cat

Horari de tutories

Nom professor/a

Diana Marre

Departament
Universitat/Institució

Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona

Despatx

B9/217

Telèfon (*)

935813149 y 935868324

e-mail

Diana.marre@uab.es

Horari de tutories

3.- Prerequisits
L’estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats els crèdits corresponents a les
quatre assignatures de la seqüència formativa en la investigació etnogràfica en
Antropologia:
-

Pràctiques de camp en Antropologia Social i Cultural I.
Epistemologia y mètodes d’investigació en Antropologia Social i Cultural.
Tècniques d’investigació en Antropologia Social i Cultural.
Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II.

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura
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El TFG és una assignatura de 6ECTS, obligatòria de 4t curs del Grau en Antropologia
Social i Cultural.
El TFG es concep com a la culminació de la seqüència de les assignatures
metodològiques i tècniques de segon i tercer curs que, en el seu conjunt, constitueixen un
model de la investigació etnogràfica en Antropologia i es desenvolupa al llarg del primer
semestre del 4t curs. La docència a primer semestre permet: a) la continuïtat de la
seqüència formativa en la investigació antropològica iniciada quatre semestres abans i
cursada consecutivament sense interrupcions i b) la possibilitat de repartir la càrrega
docent dels alumnes de 4t curs del Grau que cursin l’assignatura de Pràctiques Externes
el segon semestre, evitant la simultaneïtat amb el TFG.
El tema del TGF ja està definit per l’experiència formativa prèvia de l’estudiant en la
recerca etnogràfica (assignatures de la seqüència). Per tant, el TGF ha d’incloure el
disseny metodològic-tècnic seguit al llarg del treball anterior, l’estat teòric del tema tractat,
l’anàlisi dels resultats de la recerca i les conclusions finals que inclouen la valoració
general del treball realitzat i una reflexió personal sobre les relacions etnològiques i les
seves implicacions. Al començament del curs, l’estudiant i el tutor del TFG establiran
l’esquema del treball.
Es recomana que el treball tingui una extensió d’unes 6.000 a 9.000 paraules -20/30
pàgines d’unes 300 paraules per pàgina- (incloses les notes a peu i la bibliografia), més
els annexos, si calgués.

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

Competència

Resultats
d’aprenentatge

Competència

Resultats
d’aprenentatge

Competència

CT1. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma
autònoma en fonts estructurades (bases de dades,
bibliografies, revistes especialitzades) així com en informació
distribuïda a la xarxa. Saber utilitzar de forma experta les
possibilitats d’Internet.

L’estudiant serà capaç de fer ús adequat de les fons
bibliogràfiques disponibles a les xarxes i biblioteques.

CT2. Fer ús de les eines informàtiques bàsiques (per
exemple, processador de textos o bases de dades) i
programes especialitzats necessaris a la pràctica
professional.

L’estudiant utilitzarà processadors de textos i bases
de dades per la seva aplicació a la recerca

CT7. Organitzar el temps i els propis recursos pel treball:
dissenyar plans de treball amb l’establiment de prioritats
d’objectius, calendaris i compromisos d’actuació.

Resultats
d’aprenentatge

L’estudiant hauria estat capaç d’analitzar l’ informació
recogida al llarg de l’assignatura de la seqüència i
arribar a assolir conclusions preliminars.

Competència

CT9. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels
resultats del treball i de la seva presentació.
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Competència
A3. Conèixer i comprendre els debats epistemològics i
metodològics en Antropologia i les principals tècniques
d’investigació.
.

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

A3.6 Avaluar la metodologia i les tècniques
utilitzades en els diferents moments de la seqüència
metodològica-tècnica

B5.
Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les
investigacions antropològiques encaminades a objectius
bàsics o orientades a la intervenció.

B5.6 Valorar la investigació realitzada en relació amb
la teoria antropològica relacionada.
B5.7 Valorar les implicacions ètiques de les relacions
etnològiques establertes durant les pràctiques de
treball de camp

D1. Analitzar críticament les dades procedents de les
investigacions i informes antropològics.

D1.6 Avaluar críticament la qualitat de les dades
obtingudes durant la realització de les pràctiques de
treball de camp.

D2. Exposar de forma narrativa els resultats del treball
segons els canons crítics de la disciplina i tenint en compte
els diferents públics als que van dirigits.
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D2.3 Exposar segons els canons acadèmics els resultats del treball realitzat durant
les assignatures que constitueixen la seqüència metodològica-tècnica.

6.- Continguts de l’assignatura
El Treball Fi de Grau (treball) consisteix en:
-

L’elaboració i presentació d’un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les
competències específiques i transversals associades al títol.

-

Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema
escollit.

-

Plantejament d’un breu marc teòric.

-

Defensa oral del treball davant de dos professors, un dels quals serà el tutor del treball,
i oberta a la participació dels estudiants de 3r i 4t curs. Es recomana un ús justificat del
power point pel visionat de mapes, imatges, esquemes, etc.
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7.- Metodologia docent i activitats formatives
Activitats formatives

ECTS

Tutories individuals

1

Realització del treball de fi
de grau

5

Metodologia
Enseny-aprenent.

Competècies

Desenvolupament
tutoritzat
individualment dels processos
de preparació de la informació
obtinguda per a l’anàlisi, del
procés d’anàlisi i de redacció
de l’informe final

A3.6
B5.6
B5.7
D1.6
D2.3
T7
T9

Sistematització
de
la
informació, anàlisi de les
dades etnogràfiques i redacció
del treball.

A3.6
B5.6
B5.7
D1.6
D2.3
T1
T2
T7
T9

Important: El treball de fi de grau no té reavaluació.
Els estudiants que han optat per un programa de mobilitat poden ser tutoritzats
virtualment i avaluats a través d’una videoconferència programada.

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

Dirigides
Sesions Col.lectives

5

A l’aula

Supervisades
Sesions Individuals

20

Tutorització amb el professor/a
al Despatx

Autònomes
Actualitzar cerca bibliogràfica

8

150

RESULTATS D’APRENENTATGE

Articulació amb el marc teòric
Elaboració del esborrany TFG
Anàlisi de les dades obtingudes
a partir dels objectius del marc
teòric i del disseny
Redacció del treball final
Presentació i defensa oral del
TFG davant d’un tribunal

8.- Avaluació
L’avaluació consta de dues fases, que cal superar:
- Nota del tutor que correspon a un 80%.
- Nota de la defensa oral a un 20%.
Important: Es considera un treball presentat, i per tant avaluable, si l’estudiant ja ha
lliurat l’esquema inicial o l’informe parcial. Si no es fa cap lliurament es considerarà no
presentat.
Important: El treball de fi de grau no té reavaluació.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

Veure apartat 7. Metodologia docent i Activitats
Formatives, la secció “Tipus d’Activitat”

9- Bibliografia i enllaços web

Posibles repositorios de información bibliogràfica:
 BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS / etc.
 CBUC.
 JSTOR.
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RESULTATS D’APRENENTATGE

 GOOGLE SCHOLAR.
 SCOPUS.
 ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY.
 Etc.

10.- Programació de l’assignatura
El tutor i l’estudiant establiran les dates d’un calendari de seguiment.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS
D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

Octubre

Esquema del
treball

Depatx

Document
escrit

Novembre

Lliurament de
l’informe parcial

Depatx

Document
escrit

Desembre

Presentació del
treball al tutor

Depatx

Document
escrit

Gener/Febrer

Defensa del treball

Depatx

Document
escrit
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RESULTATS
D’APRENENTATGE

