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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.

Objectius

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 3 ECTS de segon curs del Grau de Ciència i Tecnologia dels
Aliments, que s'imparteix el segon semestre. Forma part de la matèria Fonaments Empresarials juntament
amb altres dues assignatures.
Els objectius formatius de l'assignatura són:
- Conèixer la història i l'antropologia de l'alimentació.
- Conèixer les bases socioculturals del comportament alimentari entre els humans.
- Comprendre la diversitat de cultures alimentàries.
- Comprendre el comportament alimentari humà, les aversions i les preferències alimentàries.
- Conèixer processos de canvi i adaptació relacionats amb els recursos disponibles.
- Comprendre processos de canvi i adaptació relacionats amb les migracions.

Competències

Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l'àmbit professional.
Buscar, gestionar i interpretar la informació procedent de diverses fonts.
Comunicar-se de manera eficaç, oralment i per escrit, a una audiència professional i no professional,
en les llengües pròpies i/o en anglès.
Demostrar que coneix la història i l'antropologia de l'alimentació i les bases psicològiques i
sociològiques del comportament alimentari.
Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
Desenvolupar l'aprenentatge autònom i tenir capacitat d'organització i planificació.
Mantenir actualitzats els coneixements, adaptar-se a noves situacions i desenvolupar la creativitat.
Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l'àmbit professional.
Buscar, gestionar i interpretar la informació procedent de diverses fonts.
Comunicar-se de manera eficaç, oralment i per escrit, a una audiència professional i no professional,
en les llengües pròpies i/o en anglès.
Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
Desenvolupar l'aprenentatge autònom i tenir capacitat d'organització i planificació.
Identificar les causes culturals de les preferències i aversions alimentàries.

Alimentació i Cultura   2015 - 2016

1



7.  
8.  
9.  

10.  

Mantenir actualitzats els coneixements, adaptar-se a noves situacions i desenvolupar la creativitat
Ordenar la diversitat de cultures alimentàries al llarg del temps i en diferents llocs.
Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
Relacionar la disponibilitat de recursos alimentaris i els successius avenços tecnològics amb les
diverses pautes alimentàries.

Continguts

BLOC TEÒRIC

Tema 1. Introducció a l'antropologia social i cultural

Tema 2. Introducció a l'antropologia de l'alimentació

Tema 3. Història de l'alimentació

Tema 4. Importància del context en l'alimentació

Tema 5. Alimentació i migració

Tema 6. Alimentació i creences

Tema 7. Alimentació i malaltia

Tema 8. Temes monogràfics

BLOC PRÀCTIC

Desenvolupament de mètodes i tècniques de l'antropologia social i cultural
en l'àmbit de l'alimentació

Metodologia

Es duran a terme classes teòriques i pràctiques, a partir de lectures teòriques, documentació etnogràfica
escrita i audiovisual i d'anàlisi de casos. La dinàmica de treball és participativa i s'espera la implicació
reflexiva, crítica i fonamentada dels estudiants.
Una de les activitats formatives principal és la realització d'un treball individual o per parelles que implica
l'obtenció de dades a partir de la realització d'entrevistes d'acord amb els procediments i tècniques de
l'Antropologia Social i Cultural.
També es duran a terme presentacions orals a classe i seguiment tutoritzat d'algunes de les tasques
encomanades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 6 0,24 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10

Classes teòriques 15 0,6 6, 8, 10

Seminaris 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutorització i seguiment del treball individual o de grup 3 0,12 1, 4, 5, 9
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Tipus: Autònomes

Estudi 30 1,2 2, 5

Realització ressenyes i comentaris 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Realització treball individual o de grup 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'organitza en dos mòduls, un teòric i un pràctic i es fonamenta en una sèrie de
lectures obligatòries que es detallaran els primers dies de classe.

- MÒDUL TEÒRIC
.Anàlisi i comentari crític de lectures

L'estudiant realitzarà comentaris escrits de les lectures sobre els temes del programa, que es penjaran al
Campus Virtual.
Les pautes d'elaboració també es trobaran al Campus Virtual.
Aquests lliuraments sempre es presentaran impresos i a mans del professor.
Prova escrita sobre el contingut del temari.
També realitzarà una prova escrita final sobre el temari.

- MÒDUL PRÀCTIC
Treball en parelles o individual.
Els estudiants hauran de triar un dels temes que es proposaran a classe. El treball es basarà en la realització
de com a  i una breu  sobre el tema seleccionat. Les pautes demínim 4 entrevistes prospecció bibliogràfica
realització del treball final es trobaran al Campus Virtual. Per a realitzar aquest treball es podran fer consultes i
tutories amb el professor.

La qualificació de "no avaluable" serà aplicable a aquells i aquelles estudiants que no lliurin el primer exercici
d'avaluació. Qui el lliuri opta a ser avaluat en els termes expressats en aquesta guia docent i per tant ja no
obtindrà un "no avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Realització d'una prova escrita 40 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

Treball individual o en grup i realització de ressenyes i d'anàlisi de

casos

60 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10
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