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Objectius
Es tracta d'una assignatura optativa de 3er/4art curs l'objectiu general de la qual és donar suport a les
assignatures dels àmbits temàtics de l'Antropologia que han cursat els estudiants a 2on i 3er curs amb la
lectura orientada de textos etnogràfics clàssics i actuals.
Els estudiants que hagin cursat l'assignatura hauran de ser capaços de:
fer una avaluació crítica dels materials etnogràfics;
prendre consciència dels condicionants i les limitacions de la empresa etnogràfica;
distingir la bona etnografia de la dolenta;
entendre les característiques especials d'una etnografia orientada a l'aplicació;
calibrar la fiabilitat de les dades etnogràfiques;
esbrinar en quina mesura aquestes dades poden ser emprades en la comparació intercultural.

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.
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.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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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.
Utilitzar el corpus etnogràfic i teòric de la disciplina amb capacitat d'anàlisi crítica i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
2. Analitzar les complementarietats i les incongruències de diferents informes etnogràfics de la mateixa
zona.
3. Aplicar els conceptes antropològics a la comprensió de relacions interculturals en contextos etnogràfics
regionals.
4. Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
5. Avaluar críticament els materials etnogràfics com a proposta de models teòrics.
6. Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
7. Avaluar els aspectes positius i negatius de la dialèctica entre etnografies específiques i comparacions
d'abast transcultural.
8. Conèixer els efectes aculturadors de l'expansió colonial.
9. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
10. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
11. Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
12. Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
14. Integrar de manera holística els desenvolupaments dels camps clàssics de l'antropologia.
15. Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.

Continguts

1.
Introducció: la
L'etnografia com a mètode, com a pràctica i com a producte.
Una proposta de lectura dels textos etnogràfics: L'antropòleg com a autor de Clifford Geertz. Una
proposta alternativa: els textos etnogràfics en els seus contextos.
2. Colonialisme i Segona Guerra mundial: l'etnografía colonial
Etnografia i colonialisme. Escenaris, temes i mètodes de l'etnografia en l'època colonial. Etnografia i
teoria sociocultural: estructuralfuncionalisme i cultura i personalitat.
3. Postcolonialisme i Guerra Freda: etnografia del canvi cultural i etnografia comunitària. El gir
postmodern
Etnografia i postcolonialisme. Escenaris, temes i mètodes de l'etnografia en l'era postcolonial. Etnografia i
teoria sociocultural: neoevolucionisme, ecologia cultural, antropologia interpretativa, teoria crítica,
postmodernisme.
Desenvolupament: etnografia de valor explícit i del canvi cultural.
Drets civils: etnografia comunitària i participativa.
4. Globalització: etnografia multisituada, transnacional i virtual
Etnografia i globalització. Nous escenaris i nous mètodes de l'etnografia. La recerca "transnacional" i
l'etnografia *multisituada. Etnografia digital. Etnografies de la violència i els conflictes. *Autoetnografía .

Metodologia
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El curs es divideix en dues parts:
a) A la primera part es llegiran i discutiran una sèrie de textos etnogràfics curts prèvia presentació dels
contextos sociopolítics i teòrics per part de la professora.
b) La segona part del curs es dedicarà a la presentació i discussió de les monografies etnogràfiques que
s'hauran treballat en grup.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15
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0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

Elaboració de treballs

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

Lectures de textos

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

Tipus: Dirigides
Classes teòriques i pràctiques de presentació i discussió de
textos etnogràfics
Tipus: Supervisades
Tutories individuals i en grup

Tipus: Autònomes

Avaluació

1)
Comentaris i
(40% de la no
. Lectura obligatòria de textos al llarg del quadrimestre que seran avaluats a través d'un exercici individual a
lliurar el dia de la discussió del text a classe. S'avaluarà tant l'exercici escrit com la participació en l'activitat de
discussió en classe. És obligatori assistir a un mínim del 75% de les discussions perquè els comentaris
presentats siguin avaluats.

2) Presentació i discussió de les monografies a classe (20% de la nota). Cada grup farà una presentació
a la classe de la monografia en la qual ha treballat i dirigirà la discussió sobre algun dels capítols que hagi
seleccionat prèviament.
3) Treball en grup sobre la monografia etnogràfica (40% de la nota). El treball consistirà a fer una lectura
crítica de la monografia seleccionada, en la qual s'incorporin els aspectes que hagin anat apareixent en les
lectures i discussions al llarg del curs com a condicionants del producte etnogràfic.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Comentaris i discussió de textos

30%-40%

40

1,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
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Presentació i discussió de les monografies a
classe

15%-20%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15

Treball en grup

30%-40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
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