
Utilització de llengües

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Jordi.Grau@uab.catCorreu electrònic:

Jorge Grau RebolloNom:

2015/2016Epistemologia, Mètodes i Tècniques de Recerca

Codi: 43142
Crèdits: 9

Titulació Tipus Curs Semestre

4313769 Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social OT 0 1

Equip docent

Aurora González Echevarria

Equip docent extern a la UAB

Carles Feixa

William Jr. Christian

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Conèixer els debats epistemològics i metodològics avançats.
Combinar diverses metodologies per a obtenir explicacions relacionals i interpretatives que permetin
una comprensió profunda del nostre objecte d'estudi.
Coneixement profund d'algunes de les tècniques de recollida i organització de dades relacionals.
Aproximació bàsica a les tècniques audiovisuals per al seu ús en la recollida i anàlisis de dades.
Saber fer servir els productes audiovisuals com a documents etnogràfics.
Saber combinar tècniques cuantitatives i qualitatives en les investigacions etnogràfiques específiques.

Competències

Conèixer els desenvolupaments epistemològics i metodològics relatius a la recerca en antropologia i a
la intervenció social en contextos de diversitat cultural.
Conèixer i aplicar els dissenys teòrics i metodològics, les estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi
de dades específiques per a fer recerques flexibles i emergents en antropologia.
Conèixer i aplicar els diversos procediments desenvolupats en antropologia per a fer comparacions
transculturals.
Elaborar interpretacions i explicacions relacionals que permetin comprendre contextos etnogràfics
específics.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
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1. Orientacions metodològiques i epistemològiques en Antropologia.

1.1. Eines per a cancel·lar l'oposició entre metodologies científiques i hemenèutiques.

1.2. L'hermenèutica com a ontologia i com a metodologia. Els procediments d'interpretació.

1.3. Les etnografies com a predicats d'estructura que integren relacions entre estructures socioculturals, procesos i

significats.

1.4. Crítica epistemològica de les etnografies. Paral·lelismes i discrepàncies entre Fleck, Pike i Agar.

2. Històries de vida.

2.1. El concepte d'Història de vida.

2.2. La imaginació autobiogràfica.

2.3. La construcció de la Història de vida.

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina per a
analitzar contextos etnogràfics específics.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa.
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament els documents audiovisuals com a documents etnogràfics
Aplicar procediments crítics a la correcció d'esquemes interpretatius.
Combinar de forma original les idees, fruit de la possessió i comprensió dels coneixements adquirits, en
treballs d'investigació d'antropologia i intervenció social.
Diferenciar els conceptes teòrics, els conceptes propis de la cultura de l'antropòleg i els conceptes
propis de la cultura que s'estudia.
Diferenciar en la comparació de dues teories la comprensió dels continguts culturals subjacents i
l'avaluació de l'adequació empírica.
Dur a terme de forma autònoma, amb la supervisió del professorat tutor, el procés de documentació,
reflexió i anàlisi de dades i escriptura d'un treball d'investigació i/o intervenció en el context particular
del treball de final de màster d'antropologia
Identificar elements rellevants en una entrevista, o en una observació etnogràfica particular, que
permetin formular judicis i reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques en antropologia.
Identificar les formes de comparació transcultural utilitzades en la formulació i en el desenvolupament
de les teories antropològiques.
Identificar les tècniques de recollida d'informació més adequades per a l'elaboració de relats i històries
de vida i biografies per a la reconstrucció de fets i esdeveniments socials a partir de testimonis
Modificar i ampliar contextualitzadament les categories d'anàlisi i aplicar una lògica abductiva i
contrastadora orientada teòricament
Realitzar treballs en equip que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i
col·laborativa en l'anàlisi d'estudis antropològics i en la recollida i anàlisi de dades etnogràfiques.
Reconèixer i fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb el context
etnogràfic de recerca o d'intervenció triat.

Continguts
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Assistencia i participació activa a classe: 10-20%

Lliurament diinformes / treballs: 20-30%

Assaig individual: 50-60%

Classes magistrals/expositives.

Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès.

Presentació/exposició oral de treballs.

Estudi personal.

Tutories.

Elaboració de treballs.

3. Ús de la fotografia en Documentació Antropològica. Les imatges personals i familiars com a font etnogràfica i

històrica.

3.1. Material fotogràfic multi-generacional.

3.2. Fotografies multi-generacionals. Imatges de presència i absència.

3.3. El que es veu i el que no a la fotografia.

3.4. El cicle vital d'una fotografia.

4. Antropologia Audiovisual.

4.1. L'Antropologia Audiovisual i el seu estudi: questions teòriques generals.

4.2. El text audiovisual. La inserció de productes audiovisuals en projectes de recerca.

4.3. Etnografia i documental.

4.4. L'àmbit de la ficció. Reflexos i refraccions.

4.5. Exemples d'investigacions que combinen documental etnogràfic, film de ficció i etnografia. Tecnologies

audiovisuals per a la investigació antropològica: nous formats i suports.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals / expositives 56,25 2,25 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12

Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès 25,5 1,02 7, 9

Tipus: Supervisades

Presentació / exposició oral de treballs 26,25 1,05 1, 2, 11, 12

Tutories 30 1,2 6, 7

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 38 1,52 2, 3, 11, 12

Estudi personal 49 1,96 4, 5, 8, 10

Avaluació
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Per a poder ser avaluat/da, l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials de cada bloc i

lliurar tots els treballs, informes i evidències avaluables requerits, així com l'assaig individual. La qualificació final del

mòdul resultarà de la ponderació establerta per a cada una de les instàncies avaluables -assistència, avaluacions dels

blocs i treball individual final-. La nota mínima és 5/10. Amb caràcter general, la no presentació de qualsevol

d'aquestes evidències suposarà la qualificació de "No avaluable". En casos excepcionals, degudament justificats, la

comisió del programa de màster podrà resoldre un procediment alternatiu d'avaluació. 

La data de lliurament del treball d'avaluació per a aquest mòdul és el 29 de gener de 2016. (Qualsevol modificació es

comunicaria oportunament a través del Campus Virtual). 

Les característiques, estructura, format i altra informació rellevant de les evidències d'avaluació es comunicarà a través

de l'espai del mòdul al Campus Virtual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig individual 50% 0 0 3, 9, 12

Assistència i participació activa a classe 20% 0 0 4, 5, 8, 10

Lliurament d'informes / treballs 30% 0 0 2, 3, 11, 12
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