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Objectius

L'assignatura és una optativa que forma part de l'àmbit d'especialització en Cultura i Societat.

La finalitat de l'assignatura és conèixer les conceptualitzacions sobre salut i malaltia i, en conseqüència, sobre
l'inici, curs i el final de la vida en relació amb la concepció de persona i cos en els seus diversos components i
la diversitat proporcionada per diferents factors.

Els objectius generals de l'assignatura son:

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural de l'inici, el curs i el final de la vida.

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural en relació a la persona i el cos.

- Conèixer i comprendre les relacions entre els diferents factors (socials, polítics, culturals, econòmics...)
implicats en l'estat de salut i les necessitats en salut de les persones.

- Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals dels projectes d'investigació i els programes d'intervenció
social en matèria de salut i vulnerabilitat.

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.
Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Identificar els desenvolupaments disciplinaris recents i la vinculació de la teoria antropològica amb les
disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric i en les tendències interdisciplinàries
actuals.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines
socials afins en el camp respectiu.
Integrar enfocaments interdisciplinaris en els àmbits de l'educació, els sistemes de sexe-gènere i els
sistemes d'inclusió-exclusió social.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.

Continguts

El contingut de l'assignatura s'estructura entorn als següents blocs de temes:

1. Conceptes bàsics.

2. Noció de persona

2.1. La construcció sociocultural de la persona.

2.2. Persona i etapes vital: inici, fi de la vida i diferents etapes vitals.

3. Cos

3.1. La construcció sociocultural del cos.

3.2. La influència dels sistemes de sexe /gènere.

4. Salut i antropologia

4.1. Representacions de la salut i la malaltia.

4.2. Determinants de la salut: una perspectiva interdisciplinar.

4.3. Itineraris terapèutics.

4.4. Antropologia aplicada en salut.

5. Temes monogràfics.
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Metodologia

La metodologia de l'assignatura serà dinàmica i participativa i s'organitzarà en diferents tipus de sessions.
Concretament:

- Classes magistrals sobre el contingut teòric de l'assignatura, en les quals s'utilitzaran diferents suports
audiovisuals (ppt, material multimèdia…).

- Activitats pràctiques (en grup complet i/o petits grups) sobre casos pràctics relacionats amb el temari de
l'assignatura.

- Activitats de reflexió conjunta (en grup complet i/o petits grups) sobre lectures bàsiques relacionades amb el
temari de l'assignatura.

En aquest sentit la dinàmica serà participativa i s'espera la implicació reflexiva i crítica dels estudiants.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sesions col.lectives dirigides de discussió en grup de producció bibliogràfica i
etnogràfica escrita i visual; Classes teòriques.

40 1,6 1, 3, 5, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Tutories individuals; Preparació de treballs. 10 0,4 4, 6, 7, 11

Tipus: Autònomes

Búsqueda, lectura i anàlisi d'informació bibliogràfica i etnogràfica; Estudi individual
i grupal; Redacció i preparación d'e treballs

70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà continuada i constarà de tres activitats:

1. Proves escrites, sobre material bibliogràfic i/o documental (20-40% de la nota final)

2. Elaboració de treballs individuals (40-60% de la nota final)

3. Participació activa en clase (10-30% de la nota final)

Al començament del curs es penjarà al Campus Virtual un programa de l'assignatura on s'explicaran amb més
detalls les característiques de les activitats d'avaluació.

Re-avaluació

Són re-avaluables les activitats 1 i 2. Poden presentar-se a la re-avaluació tant aquells alumnes que no s'hagin
presentat en primera instància com els quals hagin suspès o vulguin pujar la nota.

Nota final

- La nota final de l'assignatura es calcularà amb els percentatges indicats, els qual s'especificaran amb més
detall al programa de l'assignatura penjat al Campus Virtual..
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- La notafinal serà "Suspès" (independentment del còmput final) si qualsevol dels exercicis de la re-avaluació
està qualificat amb menys d'un 3,5.

- Per poder aprovar l'assignatura la nota final ha de ser igual o superior a 5.

La  de material, total o parcial, en qualsevol de les activitats avaluables del curs, implicarà lacopia o plagi
qualificació amb un zero d'aquesta activitat. Recordem que es considera " " un treball que reprodueix totcòpia
o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. " " és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autorcomPlagi
a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi"
a: .http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració de treballs 40-60% 18 0,72 2, 3, 5, 8, 9, 11

Participació activa en classe 10-30% 6 0,24 2, 3, 6, 9, 11, 12

Proves escrites 20-40% 6 0,24 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10
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