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Objectius

Aquest mòdul forma part de l'especialitat E2 "Espais i relacions transnacionals"; pretén la formació sobre els
principals conceptes i teories explicatives de les migracions; les etapes fonamentals i tendències actuals de
les migracions internacionals; el panorama sociodemogràfic actual; anàlisi crítica dels censos; els principals
models, reptes i tendències en gestió de la immigració i la diversitat; les diferents fonts per a l'estudi de les
migracions. Desenvolupament d'una perspectiva d'anàlisi comprehensiva, comparativa i crítica en l'abordatge
de les temàtiques estudiades. Específicament, s'aprofundeix en el camp de les migracions i l'educació a partir
d'estudis etnogràfics i comparatius, les característiques del Magreb i del seu específic procés migratori i
l'anàlisi de les nocions identitat, nació i ciutadania, a partir dels diferents tipus de discursos, així com dels
sistemes de classificació social a partir de l'anàlisi crític dels censos.

Objectius:

Conèixer els principals conceptes i teories explicatives de les migracions i la ciutadania
Conèixer les etapes fonamentals i tendències actuals de les migracions internacionals i el panorama
sociodemogràfic actual (a nivell local, nacional i internacional).
Analitzar els models principals, els reptes i tendències en gestió de la immigració i la diversitat, i alguns
dels debats implicats en relació a la ciutadania
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Saber fer ús de diferents fonts (bibliogràfiques, administratives, multimèdia, etc.) per a l'estudi crític
dels censos i les migracions.
Analitzar fenòmens migratoris en relació a àmbits temàtics i àreesetnogràfiques específiques
Desenvolupar una perspectiva d'anàlisi comprehensiva, comparativa i crítica sobre els fenòmens
estudiats.

Competències

Conèixer els desenvolupaments epistemològics i metodològics relatius a la recerca en antropologia i a
la intervenció social en contextos de diversitat cultural.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Fer recerca etnogràfica i teòrica sobre qüestions antropològiques vinculades amb les identitats i les
transnacionalitats.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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
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 el context històric i cultural d'una orientació teòrica o una teoria antropològica.
Analitzar exemples específics de fenòmens transnacionals i els seus contextos etnogràfics específics.
Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en contextos etnogràfics particulars
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.
Escollir els arguments adequats en les presentacions orals i escrites i justificar-los amb claredat i
precisió, de forma apropiada per al context i valorant les aportacions d'altres persones.
Estudiar les relacions que estableixen els grups amb els hàbits culturals dels seus llocs d'origen.
Identificar els factors principals que intervenen en els processos migratoris i/o de mobilitat. Identificar
els factors principals que intervenen en els processos migratoris i/o de mobilitat.
Identificar situacions socioculturals particulars i la seva relació amb fenòmens globals en investigacions
antropològiques específiques.
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

Continguts:

1. Migracions internacionals

[Prof. Responsable: Dr. Dan Rodríguez] (5 sessions, 10 hores)

Conceptes, tipus i teories fonamentals sobre migracions.
Context global, etapes històriques, i tendències de les migracions internacionals.
Panorama sociodemogràfic de les migracions: Món, Europa, Espanya, Catalunya.
Models i debats sobre gestió de la immigració i la diversitat.
Claus i tendències en gestió de la immigració i la diversitat. 
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2. Migracions i educació

[Prof. Responsable: Dr. Ábel Bereményi] (11 sessions, 22 hores)

Els fills de la immigració internacional i les condicions d'integració social i educativa. Models teòrics i
tradicions d'investigació socioantropològica sobre migracions, mobilitat i educació.
Enculturació, socialització i entorn d'aprenentatge: comparació internacional i relacions interculturals en
contextos d'immigració.
Vinculació, desvinculació i construcció de la identitat i la diferència en l'escola primària.
Processos de minorització i experiència escolar: el cas de la immigració marroquina i l'Islam.
Processos de minorització i experiència escolar: debats en torn el caso de poble gitano en l'Europa
actual.
Processos de minorització i experiència escolar: el cas de la immigració rumanesa.
Del gènere a la interseccionalitat. Investigacions sobre joventut i immigració.
Projectes comparatius recents sobre migracions i polítiques educatives.
Investigació etnogràfica, migracions i educació a Catalunya: projectes en curs I.
Investigació etnogràfica, migracions i educació a Catalunya: projectes en curs II

4. Societat, migracions, Magreb

[Prof. Responsable: Dr. Josep Lluís Mateo] (5 sesiones, 10 horas)

Repensant la història migratòria: del colonialisme als gast-arbeiters.
L' emigració cantada: les cançons com a font d'anàlisi.
Viure a Europa, casar-se al Marroc.
Barbes, vels i la reconstrucció cultural.
El cos transnacional: dimonis a ambdós costats de l'Estret

5. Identitats i ciutadania: discursos d'inclusió i exclussió en el món contemporani

[Prof. Responsable: Dra. Montserrat Clua] (5 sessions, 10 hores)

Identitat - nacionalitat - ciutadania: discursos i pràctiques d'inclusió i exclusión en la globalitat
transnacional.
El concepte d'identitat en la modernitat occidental.
La construcció de les races i el racisme.
De la raça a l'ètnia; del racisme a l'etnicitat i la xenofòbia.
La nació, el nacionalisme i l'Estat-nació modern.

5. Antropologia Audiovisual

[Prof. Jordi Grau] (5 sessions, 10 hores)

L'antropologia audiovisual i el seu estudi: qüestions teòriques generals.
El text audiovisual. La inserció de productes audiovisuals en projectes d'investigació.
Etnografia i documental.
L'àmbit de la ficció. Reflexes i refraccions.
Exemples d'investigació combinant documental etnogràfic, film de ficció i etnografia. Tecnologies
audiovisuals per lainvestigació antropològica: nous formats i suports

6. Sistemes de classificació social i censos

[Prof. Responsable: Sabine Kradolfer] (4 sessions, 8 hores)

La integració de la variable ètnica en els censos d'Amèrica Llatina i el seu rol en els sistemes de
classificació social de les poblacions en els estats nacionals.
Aspectes polítics i línies de tensió entre grups socials en la negociació de la posada en estadística de
la diversitat cultural.
Pràctiques i tècniques censals: exemples comparatius de diversos països d'Amèrica Llatina
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(*) No cal cap coneixement previ ni de demografia, ni de mètodes quantitatius per poder assistir al curs

Metodologia

Classes magistrals/expositives
Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès
Presentació/exposició oral de treballs
Debats
Estudio personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals/ expositives 70 2,8 1, 2, 5, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Presentació/ exposició oral de treballs/debats 70 2,8 3, 4, 6, 10

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 60 2,4 3, 4, 6, 10

Lectura i anàlisi d'articles/informes d'interès, estudi personal 100 4 1, 2, 5, 8, 9

Avaluació

Assistència i participació activa a classe 20%

Lliurament d'informes i treballs 30%

Assaig individual de mòdul 50%

Per poder ser avaluat, l'estudiant haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials i entregar
tots els treballs, informes i evidències avaluables requerits, així com l'assaig individual. Per superar el mòdul,
l'assaig individual haurà d'estar aprovat amb una nota mínima de 5/10. La qualificació final del mòdul resultarà
de la ponderació establerta per a cadascuna de les evidències mencionades. Amb caràcter general, la no
presentació de qualsevol d'elles suposarà la qualificació de "No avaluable". En casos excepcionals,
degudament justificats, la comissió del programa del màster podrà resoldre un procediment alternatiu
d'avaluació.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig individual de mòdul 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 10

Assistència i participació activa a classe 20% 0 0 3, 6, 10

Lliurament d'informes i treballs 30% 0 0 3, 4, 6, 10
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