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Objectius

Contextualització:

L'assignatura pretén introduir l'alumne a les aportacions teòriques i coneixement aplicat
de l'antropologia de l'espai construït i l'antropologia urbana. Després l'adquisició
d'aquests coneixements bàsics l'assignatura introdueix a l'aproximació crítica de les
polítiques urbanes des de la perspectiva antropològica.

Objectius formatius:

Els alumnes de l'assignatura han de ser capaços de reconèixer les possibilitats,
ntropologia urbana i l'espai, a més d'identificar ipotencialitats i limitacions de l'a

reconèixer les aportacions d'aquesta perspectiva a un dels diversos àmbits d'aplicació a
l'àmbit urbà (minories ètniques, immigració, educació, desenvolupament, urbanisme
etc.).

Competències

Antropologia social i cultural
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.
Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Produir materials relacionats amb la diversitat cultural susceptibles de tenir un impacte crític en les
concepcions de sentit comú.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera

Entorn, espai i habitatge   2014 - 2015

1



1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica
Enumerar les teories sobre l'espècie humana i posar-les en relació amb la producció de la societat i la
cultura
Exposar en forma narrativa els resultats del treball, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina i
tenint en compte els diferents públics a qui van dirigits
Identificar els desenvolupaments disciplinaris recents i la vinculació de la teoria antropològica amb les
disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric i en les tendències interdisciplinàries
actuals.
Identificar els processos diversos de relació entre les poblacions humanes i el seu hàbitat.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines
socials afins en el camp respectiu.
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Produir materials sobre les relacions entre població humana i medi susceptibles de tenir un impacte
crític en les concepcions polítiques i de sentit comú en els seus respectius camps.

Continguts

.     1 Introducció i objectius de l'assignatura.

.  :  .2 Perspectives des de l'antropologia urbana i de l'espai l'espacialització de la cultura

.     .a Principis teòrics i conceptes bàsics

.    b De l'antropologia urbana a l'antropologia de l'espai.

.   : l'espai , ús de l'espai  c Del que és tangible a l'intangible físic l'experiència de l' i l'espai
 .imaginat

.      a  .3 Formes d'apropiació espaial i construcció vernacla  l'era de la globalització

.   tradicionals i .a Les construccions vernacles

.  ús de l'espai.b Diversitat cultural en l'

.    a  : c El procés de globalització i el seu impacte  la percepció del territori
 .desterritorialització i identitat

.    simbòlics  :  4 Processos d'adaptació i significats socio- de l'espai físic sentit de pertinença
, identitat  .i empoderament social i comunitari
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.     : , , a L'espai físic com a projecció de l'estructura social a diverses escales habitatge bloc
bloc,  , .inter- carrer, barri ciutat

.    ,    .b L'espai físic com a projecció de normes hàbits i pràctiques socioculturals

.     .c El reallotjament urbà com a experiència de reterritorialització

.  ,     .5 El problema de l'habitatge processos identitaris i moviments socials

.     .6 L'aplicabilitat del coneixement antropològic des de una perspectiva interdisciplinària

. .7 Conclusions

Metodologia

Activitats formatives: classes teóriques i pràctiques dirigides, lectures dirigides i
presentació del treball.

Metodologia docent: classes magistrals, visionat de documentals, debats, lectura
individual i discussió en grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques dirigides per la professora 30 1,2 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Discusions a l'aula 6 0,24 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Supervisades

Tutories individuals presencials 5 0,2 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Tutories treball tutoritzat 25 1 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Autònomes

Cerca de d'informació (biblioteques o d'altres fons) 10 0,4 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Estudi personal 40 1,6 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Lectura 25 1 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

      vídeos i  )40% Prova escrita de la matèria impartida a classe ( conferències inclosos

       40% Treball individual basat a les lectures obligatòries enfocat a un tema de lliure 
moviment  ,   ).elecció ( social urbà cas d'ús d'espai etc ..

     a les    20% Presentació de treball i participació  presentacions dels companys / es.
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