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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura, però es recomana haver cursat Antropologia del Sistemes
de Sexe / Gènere

Objectius

L'assignatura és una optativa de quart curs que forma part de l'àmbit d'especialització en Cultura i Societat.

La finalitat de l'assignatura és conèixer les conceptualitzacions sobre salut i malaltia i, en conseqüència, sobre
l'inici i el final de la vida en relació amb la concepció de persona i cos en els seus diversos components i la
diversitat proporcionada pel sistema de sexe / gènere.

Els objectius generals de l'assignatura son:

- explorar la naturalesa social i cultural de l'inici, la preservació i el final de la vida.

- conèixer i analitzar la diversitat sociocultural de respostes al fet biològic del naixement, la malaltia i la mort.

- analitzar la construcció sociocultural de l'inici i el final de la vida i de la salut i la malaltia.

- explorar la història i el desenvolupament dels estudis sobre el cos en relació a l'inici de la vida, la salut, la
malaltia i el final de la vida.

- identificar les diferències de sexe / gènere en relació a la salut, la malaltia, la prevenció, l'inici i el final de la
vida.

Competències

Persona, cos, salut i gènere   2015 - 2016

1



1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

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.
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 teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
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.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
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 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.
Integrar enfocaments interdisciplinaris en els àmbits de l'educació, els sistemes de sexe-gènere i els
sistemes d'inclusió-exclusió social.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.

Continguts

1. Persona: la seva construcció sociocultural i la categoria de persona en antropologia. La influència de la
categoria sexe/gènere. 'Tecnologies del jo'. Inici de la persona. Naixement i avortament: 'justicia reproductiva'.
Òvuls i esperma, embrió, fetus, bebè, nen-a. Relacions sexuals i reproducció assitida. Tecnologies de la
reproducció: en viu i in vitro, selecció d'òvuls i embrions. Criopreservació i vitrificació: esperma, òvuls i
embrions. Comodificació, estratificació i externalització en la producció de persones: 'polítiques de
reproducció', Biopolítica, 'reproducció estratificada', 'gobernança reproductiva'.

2. Cos individual, institucional i social. La construcció sociocultural del cos. Tècniques i 'tecnologies del cos'.
Sentits i emoció. Cos, ment, ànima i esperit. El  del cos: treball i oci. La comodificació del cos idisciplinament
les seves parts com elements terapèutics: transplants i donacions. Cossos, inscripcions i modificacions:
tatuatge, escarificacions, piercings, cirurgies estètiques, canvis en el cos/sexe.

3. Salut i malaltia, normalitat i anormalitat, capacitat i discapacitat: física i mental, individual i social i la seva
construcció sociocultural. Cossos i anticossos: salut i malaltia. El 'naixement de la clínica', medicalització i
biomedicina. La 'medicalització' de la vida quotidiana. Estigma, marginació, exclusió i reclusió. 'Cura',
'prevenció' i (re)habilitació: sistemes tradicionals, mèdics i terapèutics. Mèdics, paramèdics. Associacions,
organitzacions, comunitats terapèutiques.  cossos i cossos mèdics.Cyborgs
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4. Què es la mort? La construcció cultural de la mort. Mort i persona. Mort i organitzacions. Mort i societat.
Rituals i industries funeràries. Cossos i cadàvers: conservació, descomposició i reutilització. Dol, memorial i
record: tanatoris i cementiris. Suïcidi, sacrifici, eutanàsia, genocidi, catàstrofes. Hospitals i cures pal·liatives.
Immortalitat.

Metodologia

Classes magistrals amb suport de TIC.

Classes teòriques i sessions dirigides de discussió i debat en grup

Anàlisi de productes textuals i audiovisuals etnogràfics.

Visionat i discussió de documents audiovisuals i altres produccions

Redacció d'un pòster acadèmic.

Anàlisi i aplicació de conceptes teòrics

Estudi individual

Realització d'un treball escrit individual

Exàmen individual

Realización de una reflexión individual

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sesions col.lectives dirigides de discussió en grup de producció bibliogràfica i

etnogràfica escrita i visual; Classes teòriques.

20 0,8 1, 5, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories individuals; Preparació de treballs. 30 1,2 4, 6, 7, 11

Tipus: Autònomes

Búsqueda, lectura i anàlisi d'informació bibliogràfica i etnogràfica; Estudi individual

i grupal; Redacció i preparación d'e treballs

70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12

Avaluació

Aquest apartat de la   deGuia Docent conté tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació
l'assignatura. Per tant,  de qualificació els criteris d'avaluació i el mètode no podran modificar-se durant el
curs.

L'avaluació de l'assignatura s'entén com un  que s'estén durant tot el període lectiu i esprocés continu
desenvolupa en 4 (quatre) activitats.

"Les  utilitzades seran en l'escala ".qualificacions 0-10 amb un únic decimal
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"Per considerar  es necessitarà obtenir " resultant de lasuperada l'assignatura una nota mínima de 5,0
mitjana de les notes obtingudes en cada una de les quatre activitats, considerant el percentatge de cadascuna
d'ella en la nota final.

"Una vegada , aquesta ".superada l'assignatura no podrà ser objecte d'una nova avaluació

La  de les activitats d'avaluació , exceptuant que hi hagi un motiuprogramació no es podrà modificar
excepcional i degudament justificat. En aquest cas, es proposarà una nova programació dins del període lectiu
corresponent.

Quins, per "assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius
previstes en les seves respectives normatives" [...] "no puguin concórrer a alguna de les activitats d'avaluació
programades, tenen dret que se'ls fixi un dia i hora diferents per a la seva realització".

Qui participi en les diferents activitats d'avaluació, rebran una justificació documental de la participació.

Qui "realitzi qualsevol  que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acteirregularitat
d'avaluació,  aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hies qualificarà amb 0
pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa
assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

"La " en l'acta final d'avaluació implica qualificació de "No avaluable exhaurir els drets inherents a la
 de l'assignatura o el mòdul" encara que el "No avaluable" no comptarà a l'expedient acadèmic.matrícula

La  de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un copia o plagi delicte
que serà sancionat amb un a l'activitat, -la i es zero pèrdua del dret a reavaluar suspendrà tota

. Recordem que es considera " " un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/al'assignatura còpia
altre/a company/a. " " és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar lesPlagi
fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Procés i activitats d'avaluació programades amb indicació del valor assignat a cada activitat, els
criteris de qualificació i el calendari.

:- Activitat 1

- Treball  en format acadèmic d'un màxim de  paraules sobre escrit individual 3500 tres textos i preguntes
 d'una llista proposada a l'inici del curs.escollides

- Valor assignat a l'activitat en el conjunt de la nota final: 25%

- Criteris de qualificació: Es tindrà en compte

* Qualitat de la presentació i del treball, format correcte i referències bibliogràfiques en format requerit

* Comprensió i coneixement dels conceptes rellevants de l'assignatura

* Capacitat de lectura i anàlisi vinculant conceptes de l'assignatura

* Capacitat per realitzar una avaluació crítica dels materials utilitzats a través d'una argumentació coherent i
articulada en un escrit acadèmic

* Demostració de l'amplitud i profunditat dels materials treballats

* Habilitat per treballar i relacionar informació/notes de premsa/exemples de la pròpia experiència

- Escala de qualificació: Fins a quin punt s'han assolit els criteris de qualificació?:

* De cap manera: Absent o entrega fora de termini o fora del Campus Virtual sense justificació degudament
acreditada:  (0-1)No avaluable
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* Inadequadament: (1-4)

* Suficientment: (5-6). Claredat i organització del treball escrit en els aspectes formals (indicats a l'apartat 
) i en el contingut consistent  en la descripció articulada dels textos escollitsSobre els treballs escrits només

* Substancialment: (7-8). Claredat i organització del text en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre els
) i en el contingut consistent en l'anàlisi articulat dels textos escollits incorporant bibliografiatreballs escrits

addicional  exemples de la pròpia experiència/dades de premsa/dades etnogràfiqueso

* Completament: (9-10). Claredat i organització del text en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre els
) i en el contingut consistent en l'anàlisi articulat dels textos escollits incorporant bibliografiatreballs escrits

addicional  exemples de la pròpia experiència/dades de premsa/dades etnogràfiquesi

- Data d'entrega: Fins el  del 2016 a les 23:59.8 de març

- Lloc d'entrega: Campus Virtual

- Data de devolució de la correcció: Fins el  del 2016 a les 23:59.17 de març

- Lloc de devolució: Campus Virtual

- Període de consultes sobre la correcció: Fins el  del 2016 inclòs a través de tutoria presencial o 7 d'abril
.online

- Activitat 2:

-  escrit en format acadèmic  de un màxim de  sobre Pòster en grup dues persones 10 (deu) hores
.d'Observació/Observació participant i tres referències bibliogràfiques escollides

- Valor assignat a l'activitat en el conjunt de la nota final: 25%

- Criteris de qualificació: Es tindrà en compte

* Qualitat de la presentació i del treball, format correcte i referències bibliogràfiques en format requerit

* Comprensió i coneixement dels conceptes rellevants de l'assignatura

* Capacitat de lectura i anàlisi vinculant conceptes de l'assignatura

* Capacitat per realitzar una avaluació crítica dels materials utilitzats a través d'una argumentació coherent i
articulada en un escrit acadèmic

* Demostració de l'amplitud i profunditat dels materials treballats

* Habilitat per treballar amb dades etnogràfiques obtinguts a través de observació/observació participant i
lectures bibliogràfiques

- Escala de qualificació: Fins a quin punt s'han assolit els criteris de qualificació?:

* De cap manera: Absent o entrega fora de termini o del Campus Virtual sense justificació degudament
acreditada:  (0-1)No avaluable

* I : (1-4)nadequadament

* Suficientment: (5-6). Claredat i organització del pòster en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre els
) i en el contingut consistent  en la descripció dels dadestreballs escrits i Sobre els pòsters només

etnogràfiques i el contingut de les tres referències bibliogràfiques escollides

* Substancialment: (7-8). Claredat i organització del pòster en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre
) i en el contingut consistent en la descripció de les dades etnogràfiques iels treballs escrits i Sobre els pòsters

el contingut de les tres referències bibliogràfiques escollides  el treball de un mínim de incorporant tres

Persona, cos, salut i gènere   2015 - 2016

5



referències bibliogràfiques proporcionades a l'assignatura  el treball d'un mínim de  referèncieso tres
bibliogràfiques no proporcionades a l'assignatura, consensuades prèviament amb la docent.

* Completament: (9-10). Claredat i organització del pòster en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre
) i en el contingut consistent en la descripció de les dades etnogràfiques iels treballs escrits i Sobre els pòsters

el contingut de les tres referències bibliogràfiques escollides  el treball de un mínim de incorporant tres
referències bibliogràfiques proporcionades a l'assignatura  el treball de un mínim de tres referènciesi
bibliogràfiques no proporcionades a l'assignatura, consensuades amb la docent.

- Data de comunicació de la constitució del grup: Fins el  del 2016 a les 23:5923 de febrer

- Lloc d'entrega: Campus Virtual

- Data de comunicació del tema deObservació/Observació participant: Fins el  del 2016 a les 23:593 de març

- Lloc d'entrega: Campus Virtual

- Data d'entrega del Pòster: Fins el  del 2016 a les 23:5914 d'abril

- Lloc d'entrega: Campus Virtual

- Data de devolució de la correcció: Fins el  del 2016 a les 23:59.30 d'abril

- Lloc de devolució: Campus Virtual

- Període de consultes sobre la correcció: Fins el  del 2016 inclòs a través de tutoria presencial o 10 de maig
.online

- Activitat 3:

-  basada en les  proposades en aquesta Guia DocentProva escrita individual 10 (deu) lectures obligatòries
i en els temes desenvolupats a les classes

- Valor assignat a l'activitat en el conjunt de la nota final: 35%

- Criteris de qualificació:

* Comprensió i coneixement dels conceptes / temes / teories rellevants

* Demostració de l'amplitud i profunditat de comprensió i coneixement de la bibliografia i els materials
treballats i de les classes

* Capacitat d'anàlisi vinculant diferents temes de l'assignatura

* Avaluació crítica i coherència argumentativa

* Capacitat per utilitzar exemples de la pròpia experiència/dades de premsa/observacions com 'dades' a
analitzar

- Escala de qualificació: Fins a quin punt s'han assolit els criteris de qualificació?:

* : Absent sense justificació degudament acreditada:  (0-1)De cap manera No avaluable

* : (1-4)Inadequadament

*  (5-6)Suficientment

*  (7-8)Substancialment

*  (9-10)Completament

- Data de realització:  del 2016 en l'horari de l'assignatura10 de maig
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- Lloc de realització: Aula assignada a l'assignatura

- Data de devolució de la correcció: Fins el  del 2016 a les 23:59.17 de maig

- Lloc de devolució: Campus Virtual

- Període de consultes sobrela correcció: Fins el  del 2016 inclòs a través de tutoria presencial o 27 de maig
.online

:- Activitat 4

-  d'un màxim de  paraules sobre  iReflexió escrita individual 1500 l'antropologia com disciplina i professió
com ha influït sobre això la realització d'aquesta assignatura

- Valor assignat a l'activitat en el conjunt de la nota final: 15%

- Criteris de qualificació:

* Capacitat d'anàlisi vinculant diferents temes de l'assignatura

* Avaluació crítica i coherència argumentativa

* Capacitat de comparar la situació inicial amb la resultant al final de l'assignatura

* Habilitat per reconèixer les possibilitats professionals de l'antropologia

- Escala de qualificació: Fins a quin punt s'han assolit els criteris de qualificació?:

* De cap manera: Absent o entrega fora de termini o del Campus Virtual sense justificació degudament
acreditada:  (0-1)No avaluable

* Inadequadament: (1-4)

* Suficientment: (5-6). Claredat i organitzaciódel treball escrit en els aspectes formals (indicats a l'apartat 
) i en el contingut d'una reflexió  descriptivaSobre els treballs escrits només

* Substancialment: (7-8). Claredat i organització del text en els aspectes formals(indicats a l'apartat Sobre els
) i en el contingut d'una reflexió recolzada en referències bibliogràfiques  exemples etnogràficstreballs escrits o

i/o personals

* Completament: (9-10). Claredat i organització del text en els aspectes formals (indicats a l'apartat Sobre els
) i en el contingut d'una reflexió recolzada en referències bibliogràfiques  exemples etnogràficstreballs escrits i

i/o personals

- Data d'entrega:  del 2016 fins les 23:5931 de maig

- Lloc d'entrega: Campus Virtual

- Data de devolució de la correcció: Fins el  del 2016 a les 23:59.7 de juny

- Lloc de devolució: Campus Virtual

- Període de consultes sobre la correcció: Fins el  del 2016 inclòs a través de tutoria presencial o 14 de juny
.online

- Quins havent aprovat l'assignatura desitgin millorar  la seva nota podran fer-ho a través de:2 (dos) punts

Realització del  de les  realitzades al final de cadascun dels temes i de l'assignatura a80% consultes
través del Campus Virtual ( )fins a1 (un) punt
i/o
Realització del  de les  proposades a través del Campus Virtual ( )80% micro-tasques fins a 1 (un) punt
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

En cas que la nota final sigui un 9 o superior, les activitats de consultes i micro-tasques es tindran en compte
per obtenir la Matricula d'Honor.

Sobre la reavaluació

- Podran  aquells que hagin realitzat i lliurat dins el termini establert i per Campus Virtual  lesreavaluar totes
activitats d'avaluació i hagin obtingut una nota final -mitjana deles notes de totes les activitats d'avaluació- de
entre .3,5 (tres punt cinc) i 5 (cinc)

- L'absència o lliurament fora de termini o fora del Campus Virtual sense justificació degudament acreditada de
qualsevol de les quatre avaluacions obtindrà  (art. 116.8 de la Normativa Acadèmica de la UABNo avaluable
2015)

- La reavaluació constarà d'una única prova i es realitzarà el dia, l' hora i lloc establerts per la Facultat

- La nota màxima que es pot treure a la reevaluació és un 6.

- La  obtinguda en la  constituirà la  de la assignaturanota reavaluació nota final

Davant qualsevol dubte o requeriment específic per a l' avaluació, prevaldrà allò establert en aquesta Guia
Docent per al mateix Grup, elaborada d'acord amb la Normativa Acadèmica de la UAB 2015: 

 Títol IV: Avaluació pp.110 -130https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exàmen 35% 2 0,08 5, 8, 9, 12

Pòster (grup 2 persones) 25% 10 0,4 2, 4, 6, 10

Reflexió escrita individual (1.500 parrales) 15% 8 0,32 2, 5, 8, 9

Treball escrit individual (3.500 paraules) 25% 10 0,4 1, 7, 8
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