
Utilització de llengües

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Hugo.Valenzuela@uab.catCorreu electrònic:

Hugo Valenzuela GarcíaNom:

2015/2016Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

Codi: 100010
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500239 Història de l'art FB 1 1

2500240 Musicologia FB 1 1

2500241 Arqueologia FB 1 1

2500246 Filosofia FB 1 2

2500501 Història FB 1 2

2501002 Geografia i ordenació del territori FB 1 1

2502758 Humanitats FB 1 2

Equip docent

Anna Maria Piella Vila

Lucía Sanjuán Núñez

Jordi Castellvi Girbau

Sílvia Gómez Mestres

Marta Maria Lobato Rodriguez

Dan Rodríguez García

Isidoro Ruíz Haro

Cris Molins Pueyo

Isabel Graupera Gargallo

Beatriz Ballestin Gonzalez

Prerequisits

Cap

Objectius

La Introducció a l'Antropologia Social i Cultural és una assignatura de 6ECTS considerada de Formació
Bàsica, programada a la UAB per al primer curs dels estudis de Grau d'Arqueologia, de Geografia i Ordenació
del Territori -presencial i en xarxa-, d'Història de l'Art i de Musicologia -grups 1,2, 3, 4 i 70, primer semestre -, i
dels Graus de Filosofia, d'Història i d'Humanitats -grups 5, 6, 7 i 50 segon semestre.
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L'objectiu de l'assignatura és oferir una primera aproximació a l'Antropologia Social i Cultural i a la perspectiva
antropològica d'anàlisi basada en l'afirmació de l'existència d'una humanitat compartida i a l'hora diversa. Es
tracta d'una panoràmica general a la disciplina, incloent-hi els seus objectes d'estudi -anàlisi de les cultures i la
seva diversitat-, la seva trajectòria històrica, la metodologia i les tècniques d'investigació, -el treball de camp-,
les seves principals àrees d'estudi i algunes de les seves aplicacions al món contemporani.

Es tracta d'il·lustrar etnogràficament la diversitat cultural humana, discutir conceptes i explicacions teòriques
sobre la mateixa, abordar alguns textos d'autors clau -tant clàssics com contemporanis- i reflexionar
críticament al voltant de l'estudi científic de les diferències socioculturals i de la construcció de la desigualtat,
així com desenvolupar perspectives crítiques per construir una convivència igualitària.

Aquesta assignatura ofereix, a través de sis temes, una visió introductòria a l'antropologia com a disciplina, a
la construcció sociocultural de les diferències i a alguns dels camps particulars en els quals aquesta es
manifesta: el parentiu, l'economia, la política o la religió. Finalment, pretén també aproximar-se a una forma de
mirar i analitzar el món sense caure en plantejaments simplistes i en postures excloents o reduccionistes per a
l'explicació de les societats i les cultures humanes.

Competències

Història de l'art
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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

Musicologia
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.

Arqueologia
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.

Filosofia
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.

Història
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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

Geografia i ordenació del territori
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.

Resultats d'aprenentatge
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

17.  
18.  
19.  

20.  

21.  
22.  
23.  

24.  
25.  

26.  

Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi daquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques
Enumerar les teories sobre l'espècie humana i posar-les en relació amb la producció de la societat i la
cultura
Enumerar les teories sobre l'espècie humana i posar-les en relació amb la producció de la societat i la
cultura.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Fer servir la terminologia i l'estil adequats a lhora de construir un text acadèmic.
Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics, de parentiu, polítics, simbòlics i
cognitius, educatius i de gènere, i la teoria antropològica que hi fa referència.
Identificar les teories relatives a les accepcions del concepte de cultura
Identificar les teories relatives a les accepcions del concepte de cultura.
Identificar les teories sobre l'espècie humana en la seva relació amb la producció de la societat i la
cultura
Identificar les teories sobre l'espècie humana en la seva relació amb la producció de la societat i la
cultura.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Interpretar les relacions entre diferents societats i cultures aplicant els conceptes propis de
l'antropologia.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Utilitzar els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural per comprendre les relacions entre
diferents societats i cultures
Utilitzar els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural per comprendre les relacions entre
diferents societats i cultures.

Continguts

L'assignatura Introducció a l'Antropologia Social i Cultural és una primera aproximació a l'estudi de la
variabilitat sociocultural humana, des d'una perspectiva comparativa. Al llarg del semestre es presenten i
desenvolupen els conceptes bàsics i els temes clau de l'Antropologia Social i Cultural. Es tractaran els àmbits
temàtics clàssics, s'introduiran les perspectives antropològiques sobre diferència i desigualtat i alguns dels
desenvolupaments més recents de la disciplina. Mitjançant l'estudi de casos etnogràfics que permeten il·lustrar
la diversitat cultural i posen de manifest els contrastos i similituds amb el propi context sociocultural, i amb el
suport de materials de lectura i audiovisuals, els i les estudiants assoliran un coneixement bàsic sobre la
disciplina antropològica.

Tema 1. Introducció. La disciplina antropològica.

- L'antropologia en el camp de les ciències humanes i socials.

- Breu història de la disciplina: algunes aproximacions teòriques en antropologia.
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- Objecte, mètode i tècniques de l'antropologia.

- L'etnografia i el treball de camp.

- Conceptes fonamentals: cultura, diversitat, etnocentrisme, relativisme, diferència i desigualtat.

- Altres conceptes relacionats.

Tema 2. Economia i subsistència.

- Modes, formes i relacions de producció.

- Reciprocitat, redistribució i intercanvi.

- Comerç, diners, mercat i circulació de bens i serveis.

- Consum.

Tema 3. Família i parentiu.

- Què és el parentiu?

- Matrimoni i estructures familiars: tipus,funcions, transformacions.

- Xarxes de parents, llinatges i parenteles. Territorialitat.

- Filiació i aliança. Incest i exogàmia.

- Gènere, regulació de la sexualitat i organització de la procreació.

Tema 4. Poder i autoritat.

- L'antropologia política i l'estudi dels sistemes de regulació i control social.

- Tipus d'organització política: bandes, tribus, cabdillatges, estats.

- Teories sobre l'origen i l'evolució de l'Estat.

- Autoritat, legitimitat, simbolisme i poder.

Tema 5. Sistemes de creences, simbolisme i ritual.

- Universalitat del fenomen religiós.

- Varietats d'experiències religioses: xamanisme, màgia, bruixeria. Altres conceptes relacionats.

- El sagrat i el profà.

- Mitologia.

- Símbols, rituals i rites de pas.

Tema 6. Anàlisi antropològica i societats contemporànies.

- L'antropologia dels móns contemporanis.

- Alguns desenvolupaments recents des de l'antropologia.

Metodologia
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- Totes les activitats de formació estan programades i els exercicis d'avaluació tenen una data límit de lliurament que

s'haurà de complir estrictament, segons el calendari proposat.

- El treball per part dels estudiants consisteix fonamentalment en la realització de lectures, l'enviament dels comentaris

corresponents i la participació en debats guiats.

- Les lectures s'orienten a la preparació de tres formes bàsiques d'avaluació: discussió en debats virtuals del grup,

assaig sobre una monografia a escollir d'entre les proposades i assaigs temàtics.

- Els diferents exercicis seran retornats corregits amb comentaris i orientacions per a la seva reformulació, si es

considerés necessari, i de cara al següent exercici. En el Fòrum la professora intervindrà com una participant més.

- Es suggereix estar molt atents a les notícies i les informacions que es vagin penjant durant el curs, així com a petits

canvis, incidències, novetats, etc.

- Les principals eines que s'utilitzaran en el campus virtual seran les següents: Material docent (on es trobaran les

lectures i materials del curs), Notícies (per informacions diverses sobre el curs), Lliurament de treballs (que s'obrirà

durant els períodes establerts de lliurament, permet penjar el treball en un arxiu i rebre l'avaluació i els comentaris

corresponents) i Forum (on trobareu els temes adiscutir i on s'hauran d'agregar els comentaris i les reaccions a d'altres

comentaris)

Nota: 
per a l'assignatura que s'imparteix al grau de Geografia en Xarxa cal tenir en compte que s'adapta la 
metodologia 
docent al seu format virtual

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques dirigides pel

professorat

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

25, 26

Tipus: Supervisades

Presentació oral i proves escrites 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Tipus: Autònomes

Treball individual/grup. Cerca documentació, estudi

textos i preparació de treballs

21,5 0,86 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitza en tres mòduls, cada un dels quals té assignat un pes específic en la
qualificació final, d'acord amb la proposta que cada professor o professora elabori i que lliurarà als estudiants
el primer dia de classe. Aquesta proposta contindrà el detall de les diferents tasques d'avaluació i el valor de
cada una d'elles. Cada mòdul pot incloure més d'una activitat avaluadora. Tant els mòduls d'avaluació com el
valor que se li atorgui a cada mòdul s'haurà d'ajustar als mínims i màxims següents:

1) MÒDUL DE LLIURAMENT DE TREBALLS. En aquest mòdul s'avaluaran un o més treballs que poden ser
individuals o en grup, basats en una monografia o en bibliografia específica establerta per cada professor/a.
Valor del 30% al 50% de la nota final.

2) MÒDUL DE PARTICIPACIÓ en discussions de grup i presentacions publiques de treball a l'aula. Valor entre
el 10% i el 20% de la nota final.

3) MÒDUL DE PROVES ESCRITES. Poden ser una o més proves escrites i de diferent tipus i
característiques. El seu valor oscil·la entre el 40% i el 60% de la nota final.
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Cada professor, al seu grup, fixarà una data per la qual es determinarà si els alumnes poden optar o no a ser
No Avaluables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs. Ressenyes i

comentari crític monografia

30-50% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Participació discussions grup i

presentació treballs. Fòrum-debat

10-20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Proves escrites i comentaris de textos 40-60% 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
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