
Utilització de llengües

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Jordi.Grau@uab.catCorreu electrònic:

Jorge Grau RebolloNom:

2015/2016Noves formes de família i nous grups domèstics

Codi: 101245
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500256 Antropologia social i cultural OT 3 0

2500256 Antropologia social i cultural OT 4 0

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura, però es recomana haver cursat primer Antropologia del
.Parentiu

Objectius

Assignatura optativa de quart curs del Grau d'Antropologia Social i Cultural que pertany als àmbits
especialitzats de Cultura i Societat.

L'assignatura s'adreça específicament a l'estudi dels canvis que es produeixen en les relacions de parentiu al
nostre propi context sociocultural. Per aquesta raó, l'ús que es fa de conceptes com "família", "matrimoni", etc.
no fa referència a conceptes teòrics sinó a conceptes propis de la nostra cultura. Com a temes específics es
tractaran les noves tecnologies reproductives, l'augment de les adopcions, les famílies homoparentals, la
pluriparentalitat i les parelles sense fills, amb les seves repercusions sobre la conceptualització del parentiu.

En acabar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:

Familaritzar-se amb les tipologies i els debats teòrics sobre noves formes d'organització familiar i
formació de nous grups domèstics.
Ubicar aquests debats dins la teoria crítica del parentiu i els estudis de la família en el nostre entorn
cultural.
Posar en relació les noves formes d'organització familiar i nous grups domèstics amb les coordenades
socioculturals i històriques en què apareixen i desenvolupen.
Analitzar les influències que poden tenir les desigualtats de gènere, classe social, ètnia, edat, orientació
afectiva-sexual i identitàries en l'organització d'aquestes noves tipologies.

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.
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1. .De la sacsejada teòrica dels vuitanta a les noves orientacions en l'estudi del parentiu

- La influència de David M. Schneider. Del parentiu euro-americà fins a Malàisia. Convulsió disciplinar i àmbits

emergents

- Redimensió de la biologia en l'estudi del parentiu i la família. Relacionalitat i criança.

- Contextos socials i polítics a Espanya, Europa i els Estats Units.

.2. L'estudi de les noves formes de família i els nous grups domèstics

- Aproximacions disciplinars i interdisciplinars a l'estudi de la família i els grups domèstics.

- Família, gènere i estat del benestar.

- Afectivitat i criança. Xarxes de suport i recolzament.

.3. Famílies i formes emergents de relacionalitat, criança i convivència

- El trencament de la tríada sexualitat, reproducció i matrimoni.

- Famílies reconstituïdes, monoparentalitat i canvis en els grups domèstics.

- Impacte de les noves tecnologies reproductives en la configuració familiar: de la reproducció assistida a la

monoparentalitat voluntària.

- Cohabitació, parelles de fet i altres formes de convivència no marital.

- Més enllà de la coresidència:  i formes de relacionalitat no convivencial.L.A.T

- Homoparentalitat i coparentalitat.

- Unions mixtes i famílies transnacionals.

- Adopció internacional i altres formes de circulació de nens/es.

-  i fills/es sense fills/es.Dinks

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

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

Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
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 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.

Continguts

Metodologia
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ACTIVITAS FORMATIVES
Classes teòriques i sessions dirigides de discussió i

debat en grup.

Anàlisi de productes audiovisuals de contingut

etnogràfic.

Redacció i presentació de treballs. Treball en equip.

Exposició pública.

Estudi individual

Avaluació

METODOLOGIA DOCENT

Classes magistrals amb suport de TIC

Debats en el grup classe.

Visionat i discussió de documents audiovisuals i altres

produccions en format multimèdia.

Presentacions orals en grup.

Redacció d'un treball en grup a partir d'una guia per a la

seva realització.

Aplicació de conceptes teòrics a l'anàlisi de situacions

etnogràfiques.

Realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums.

Prova escrita.

Presentacions orals en grup.

Treball en grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debats grup classe 6 0,24 2, 3, 7

Discussió producció etnogràfica en diversos formats. 5,7 0,23 1, 2, 3, 4

Examen 2 0,08 1, 3

Exposició classe magistral 33 1,32 1, 2, 3, 5, 7

Tipus: Supervisades

Treballs i exposicions individuals o en equip 20 0,8 1, 4, 6

Tutories preparació treball escrit 5 0,2 1, 2, 4, 6

Tipus: Autònomes

Estudi personal 40 1,6 1, 2, 3, 5, 7

Lectures, prospecció i anàlisi d'informació 36 1,44 1, 2, 5, 7

Avaluació

L'assignatura està concebuda com una unitat d'avaluació contínua que s'estructura en els següents mòduls:

Mòdul 1. Treball / informe de progrès (30%) + Resum (10%).
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Mòdul 2. Exposició oral (30%) + assistència i participació en les discussions i debats de cada sessió de
presentació (10%).

Mòdul 3. Examen breu de nocions i conceptes bàsics. (20 %)

A començaments de curs (  ) cada estudiant haurà d'haver-se inscrit a un dels 10 grups de1 d'octubre de 2015
treball en què es divideix el grup-classe.

El dia 6  es repartirà/assignarà a cada grup un element (article de premsa, notícia, etc.) qued'octubre de 2015
haurà de desenvolupar-se i estructurar-se acadèmicament, cobrint aspectes diferents del temari i incorporant
fonts documentals diverses: bibliografia, filmografia, webgrafia, etc.

El dia  cada grup ha de lliurar un treball escrit, estructurat (índex, apartats10 de novembre de 2015
corresponents, bibliografia, etc.) que consituirà una mena d'informe de progrés del tema sobre el que rebreu 

 de cara a continuar amb la recerca en curs. També haurà de lliurar-se en aquesta data un breufeedback
resum (2-3 planes) per a cada un dels altres 9 grups restants.

Entre el   cada grup presentarà oralment el resultat del seu treball sota la forma3 i el 17 de desembre de 2015
d'una comunicació científica. Tot seguit, hi haurà una discussió (preguntes, debat...)amb el professor i la resta
de grups de treball (que ja hauran llegit i treballat el resum deltreball escrit).

El   es farà un examen de preguntes breus i concretes sobre nocions i conceptes22 de desembre de 2015
bàsics del conjunt del temari treballat a l'assignatura.

Les notes corresponents al treball, l'informe i l'exposició oral són compartides per tots els membres del grup.
L'assistència, participació i examen s'avalua individualment.

Atenció: Les dates poden variar en funció del desenvolupament del quadrimestre. Consulteu regularment el
 per a qualsevol novetat al respecte.Campus Virtual

Possibilitat de millorar nota:L'alumne/a que ho desitgi podrà fer un exercici optatiu per a millorar la nota. Al
començament de curs s'informarà de les característiques i dates del exercici i també es penjarà al Campus
Virtual. La possibilitat a'pujar nota és  i en cap cas es podrà fer en grup.individual

L'assignatura es considerarà no avaluable si no es completa, com a mínim, 1 mòdul complet.

Criteris d'avaluació:

Mòdul 1: Es valorarà la pertinència i solidesa del plantejament, l'enfocament triat, l'ús i maneig de la informació
que s'ha extret de les fonts referencials, la consistència de les argumentacions, la remissió a exemples
concrets que hi donin suport i la correcció ortogràfica i gramatical.

Mòdul 2: Es valorarà l'adequació dela presentació al plantejament del tema desenvolupat, l'organització de la
informació pertinent, l'estructura de la presentació, l'ajust al límit de temps previst i la claredat en l'exposició.
També es valorarà l'assistència i la pertinència de les intervencions als debats i discussions.

Mòdul 3: Es valorarà la pertinència i consistència de les respostes, la solvència dels coneixements adquirits i
la correcció ortogràfica i gramatical.

Consulteu regularment el Campus Virtual per a ampliar/actualitzar la informació d'aquesta guia i per qüestions
de funcionament general del curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació en les discussions i debats 10% 0 0 1, 5
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Exposició oral 30% 0,3 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova escrita (examen) 20% 2 0,08 1, 3

Resum del treball 10% 0 0 4

Treball / informe escrit. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7
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