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Objectius
L'objectiu de l'assignatura és oferir una primera aproximació a l'Antropologia Social i Cultural. Es tracta d'una
panoràmica general de la disciplina, incloent-hi els seus objectes -anàlisi de la diversitat i de la humanitat
compartida-, la metodologia i les tècniques d'investigació, -el treball de camp etnogràfic -, les seves principals
àrees d'estudi i les seves aplicacions al món contemporani. A més dels continguts teòrics i conceptuals de la
disciplina en les àrees clàssiques (subsistència-intercanvi, parentiu, política, sistemes simbòlics), s'espera que
l'estudiant es familiaritzi amb l'enfocament comparatiu dels sistemes socials i culturals, i el valor del treball
etnogràfic en l'estudi de la diferència i de la construcció de desigualtats socials. Aquests coneixements li
permetran emetre judicis sobre estudis de cas i analitzar fenòmens contemporanis vinculats a les relacions
interculturals i a la variabilitat humana.

Competències
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.

Resultats d'aprenentatge
1. Definir els conceptes sociològics que interpreten els fenòmens culturals.

Continguts
1. Introducció a l'antropologia
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Breu història de l'antropologia
1.3. Objecte, mètodes i tècniques
2. Formes de subsistència i intercanvi
2.1. Estratègies de subsistència
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2.2. Formes d'intercanvi
2.3. Transicions en sistemes tradicionals
3. Sobre la natura del parentiu
3.1. Gènere i nocions de procreació
3.2. Què és el parentiu? Conceptes bàsics
3.3. Formes de filiació i aliança
4. Poder i identitat
4.1. Enfocaments del poder
4.2. Tipus d'organitzacions polítiques
4.3. Etnicitat i nació
5. Sistemes simbòlics i religiosos
5.1. Definicions bàsiques
5.2. Xamanisme i ritus de possessió
5.3. Ritual i ritus de pas
5.4. Sincretisme i moviments religiosos
6. De colonitzacions i globalitzacions
6.1. Colonialisme, poder i sistemes de classificació
6.2. Repensant el món postcolonial

Metodologia
Activitats Dirigides
Classes magistrals amb materials de suport i discussió
Presentació de conceptes claus, debats teòrics i casos pràctics per tal d'analitzar els camps clàssics de
l'antropologia, i copsar la mirada antropològica basada en l'etnografia, la perspectiva crítica i la comparació.
Les sessions aniran acompanyades de suport visual, amb presentacions esquemàtiques i objectes
iconogràfics per a la reflexió.
Visionat i discussió d'audiovisuals
Veurem a classe documents audiovisuals etnogràfics o de ficció que ens permetran observar i discutir alguns
dels àmbits temàtics del curs.
Seminaris de lectures i pràctiques
Tres sessions de debat i discussió, en torn de tres temes proposats, que permetran aplicar una lectura bàsica
de referència del dossier a un problema etnogràfic específic.
Activitats supervisades
Tutories, revisió de treballs
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Tutories obertes als dubtes exposats pels alumnes; i tutories específiques dedicades a la preparació del treball
de curs.
Autònomes
Lectura individual de textos, comprensió, resum, valoració, redacció de comentaris, comprensió dels
continguts presentats a classe, preparació dels treballs i recerca pertinent, treball cooperatiu en grup, seguint
les instruccions ofertes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals

30

1,2

1

Seminaris de lectures i casos

6

0,24

Visionat i discussió d'audiovisuals

4

0,16

27,5

1,1

75
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Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories i supervisió de treballs
Tipus: Autònomes
Preparació lectures i treballs
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Avaluació
1. Control de lectures i conceptes bàsics (35% de la nota)
Prova individual escrita, a l'aula, amb preguntes generals de comprensió sobre les lectures obligatòries del
dossier i sobre teories, conceptes bàsics o casos específics presentats a classe.
2. Treball de curs (35% de la nota)
Treball en grup sobre algun dels temes proposats en el guió de treballs. Cap el final de curs, en data fixada al
cronograma, es presentarà el treball per escrit, seguint les instruccions de forma i contingut.
3. Sessions de discussió de lectures i estudis de cas (30% de la nota; 3 sessions amb un valor de 10%
cadascuna)
Tres sessions dedicades a la discussió de casos, a partir de les lectures proposades. S'avaluarà la presència i
la participació en la sessió, a la qual l'estudiant haurà de presentar un breu comentari, elaborat a partir d'un
guió de preguntes, per tal de preparar el debat. En el comentari es valorarà el plantejament d'hipòtesis i
propostes explicatives del problema plantejat, així com el seu fonament en lalectura proposada.
Condicions de l'avaluació
Els estudiants de grau i de llicenciatura faran les mateixes proves d'avaluació. Per aprovar cal superar totes
les proves amb almenys un 5.
Grau: Els estudiants de grau podran tornar a presentar els exercicis no aprovats al llarg del curs, en el període
de reavaluació

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Discussió de lectures i estudis de cas

30%

4,5

0,18

1

Prova escrita (individual)

35%

2

0,08

1

Treball de curs (en grup)

35%

1

0,04
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