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Objectius

Aquest mòdul forma part de l'Especialitat 1 (Investigació etnogràfica i transcultural) i es desenvolupa al llarg
de tot el curs.

Objectius:

Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la
història de l'Antropologia.
Conèixer els debats teòrics més recents entorn als conceptes de persona, cos i identitat, tant des del
punt de vista del grup (identitats col·lectives, ètniques) com de la persona i aplicar-los a estudis
etnogràfics específics i a comparacions acotades.
Conèixer la crítica a las teories clàssiques del parentiu, així com les alternatives proposades tant
particularistes com comparatives.

Competències

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.
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1. Identitat, persona i grup a l'Àfrica, Amèrica i Austràlia.

1.1. Teoria general sobre la noció de persona/corporalitat. La noció de persona i grup a l'Àfrica Central. El cas

Ndowe.

1.2. Persona i individu a l'Amèrica Tropical. Persona en el cas Tsachila. Identitat ètnica: un recorregut general i

en el cas Tsachila.

1.3. Identitat, persona i grup a l'Austràlia Aborigen. El cas Djirbal.

2. Parentiu i investigació etnogràfica.

2.1. Referents teòrics i presentació de la proposta.

2.2. Models etnogràfics.

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

Conèixer i aplicar els diversos procediments desenvolupats en antropologia per a fer comparacions
transculturals.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
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.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
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
Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina per a
analitzar contextos etnogràfics específics.
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

Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en contextos etnogràfics particulars
Comunicar conclusions i propostes d'intervenció en un context de presentació d'un treball
d'investigació.
Dominar la dialèctica entre particularisme i universalitat en els temes que apareixen en les diferents
societats en relació amb els conceptes de cos, persona i identitat.
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.
Escollir, entre les diferents formes de comparació, la més pertinent per a la investigació d'un problema
sociocultural.
Identificar elements rellevants en documents institucionals i textos científics 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.
Integrar dades i informacions etnogràfiques primàries i secundàries de fonts diverses.
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.
Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina més
adequats al context etnogràfic específic d'investigació.
Triar unitats d'anàlisi comparables en investigació transcultural

Continguts
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Classes magistrals/expositives.
Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès.
Presentació / exposició oral de treballs.
Tutories.
Estudi personal.
Elaboració de treballs.

2.3. Anàlisi i crítica de conceptes

3. Investigació i comparació transcultural.

3.1. Formes acotades de comparació.

3.2. Una proposta recent de comparació transcultural acotada.

3.3. La comparació succesiva i el desenvolupament dels programes d'investigació.

3.4. La comparació transcultural en base a la selecció de casos de múltiples grups culturals. Aplicació de

mètodes mixtos.

4. Pobles, territoris i mitjans: recursos i cartografíes culturals.

4.1. Societat i medi ambient: debats actuals.

4.2. Ús i concepció del medi a l'  marroquí.Alto Atlas

4.3. Justícia ambiental.

4.4. Espai, territori i mapes culturals: estudis de cas a Equador, Veneçuela i Perú

5. Ritual, performance i poder.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi de documentació etnogràfica i audiovisual 7 0,28 7, 9

Classes magistrals i expositives 68 2,72 5, 7, 10

Estudi personal 60 2,4 7, 8

Tipus: Supervisades

Anàlisi d'articles / informes d'interès 36 1,44 1

Presentació / exposició oral de treballs 15 0,6 4, 8
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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 comissió 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 13 d'abril de 2016.

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

Tutories 24 0,96 6

Tipus: Autònomes

Elaboració de treball 40 1,6 1, 8

Lectura d'articles / informes d'interès 50 2 5, 7, 11

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Asisstència i participació activa a classe 20% 0 0 3, 5, 7

Lliurament d'informes / treballs breus 30% 0 0 1, 4, 8

Redacció d'un assaig 50% 0 0 1, 2, 8
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