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Objectius
Aquest mòdul forma part de l'especialitat E2 "Espais i relacions transnacionals". Per una part, procura el
coneixement de les principals metodologies i desenvolupaments teòrics contemporanis relacionats amb
l'anàlisi de grups i els fenòmens globals que capaciten per la conceptualització teòrica i metodològica
relacionada amb grups i les seves relacions socioculturals. Es tracta de ser capaç de escollir un marc teòric i
una opció metodològica adequada i en funció dels nous fenòmens transnacionals per aprofundir en l'anàlisi de
fenòmens concrets de la realitat globalitzada i revisar de paradigmes clàssics a la llum dels nous fenòmens
socioculturals i econòmics. Per una altra, el mòdul s'orienta a l'anàlisi etnogràfics i històric-antropològic del
sorgiment de categories i classificacions socioculturals en contextos polític-culturals diversos (impartit per
membres del grup Antropologia i Història de la Construcció d'Identitats Socials i Polítiques (AHCISP) del
Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB).
Objectius:
Conèixer les principals metodologies i desenvolupament teòrics contemporanis relacionats amb l'anàlisi
de grups i els fenòmens globals
Revisió dels paradigmes clàssics a la llum dels nous fenòmens socioculturals i econòmics
Conèixer textos teòrics claus sobre l'ambivalència de les identitats i de les classificacions socials
Escollir un marc teòric i una opció metodològica adequada i en funció als fenòmens transnacionals
específics
Aprofundir en l'anàlisi de fenòmens concrets dela realitat globalitzada
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Aprofundir en l'anàlisi de fenòmens concrets dela realitat globalitzada

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.
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.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Analitzar el context històric i cultural d'una orientació teòrica o una teoria antropològica.
Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en contextos etnogràfics particulars
Comunicar conclusions en un context de presentació d'un treball d'investigació antropològic.
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.
Establir relacions i xarxes entre persones en un context d'investigació sobre diversitat.
Estudiar les relacions que estableixen els grups amb els hàbits culturals dels seus llocs d'origen.
Fer servir les tècniques de les xarxes socials en la recollida i l'anàlisi de dades.
Identificar elements rellevants en documents institucionals i textos científics que permetin formular
judicis i reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques en antropologia.
Identificar en les monografies etnogràfiques diferències que es corresponen amb contextos del saber
nacionals i ètnics amb diferents perspectives de gènere.
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
El mòdul es divideix en 4 blocs:
1. Anàlisi de xarxes transnacionals
[Prof. Responsable: Renata Hosnedlova] (4 sessions, 8 hores)
1. Conceptes bàsics de transnacionalisme
2. Xarxes transnacionals: casos I
3. Xarxes transnacionals: casos II
4. Aplicacions i avaluació
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4. Aplicacions i avaluació
2. Edats i pràctiques culturals: persones, grups, etapes
[Prof. Responsable: Diana Marre] (8 sessions, 16 hores)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació del curs.
Construcció de les edats. La infància, adolescència, joventut i vellesa en antropologia
Persona, Cos, Família, Comunitat i Societat
'Gobernabilitat', 'disciplinament' i Drets
El valor social i econòmic de les diferents edats
Disciplines científiques, Aplicació i Intervenció

3. Sistemes de classificació social. Identitats ambivalents
[Prof. Responsable: Montserrat Ventura] (8 sessions, 16 hores)
1.Introducción: "Hacer la diferencia" (1-2) (14 noviembre)
Contextualización histórica de la noción de mestizaje: su ausencia en el mundo árabe-musulmán y su
origen en la formación de la sociedad colonial hispano-americana
La mezcla como categoría socio-política construida
2.Identidades ambivalentes y la construcción de categorías sociales en el marco del estado-nación (3-4) (21
noviembre)
La nación no admite mezclas: el caso catalán
La nación no admite mezclas: parejas palestino-israelís
3.Sistemas de clasificación en contraste (5-6) (5 diciembre)
Sistemas de clasificación social y poder: censos en América latina
Las castas en la India: naturaleza, religión y categoría social (8)
4.Sociedades estratificadas y sistemas de clasificación social (7-8) (12 diciembre)
Criollismo, mestizaje y pureza de sangre en el Perú colonial (7)
Mezclas en la Sociedad y la cosmologia indígena y discusión (8)
4. Formes emergents de treball i consum
[Prof. Responsable: Hugo Valenzuela] (7 sessions, 14 hores)
1. Globalització: Conceptes bàsics. El complex món que habitem. Conceptes, perspectivas teòriques,
història de la globalitzación
2. El Treball: una lectura antropològica. Evolució del pensament sobre el treball
3. El Consum: consumeixo, doncs existeixo. Aproximació antropològica al consum: culturalisme,
procesualisme, materialisme

Metodologia

Classes magistrals/expositives
Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès
Presentació/exposició oral de treballs
Participació en activitats complementàries
Debats
Pràctiques de laboratori
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Estudi personal

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

56,25

2,25

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

56,25

2,25

2, 3, 4, 11

Elaboració de treballs

32

1,28

3, 4, 11

Estudi personal

40

1,6

1, 9, 10

Lectura i anàlisi d'articles/informes d'interès

40

1,6

1, 9, 10

Tipus: Dirigides
Classes magistrals/expositives
Tipus: Supervisades
Presentació/exposció oral de treballs
Tipus: Autònomes

Avaluació
Aquest apartat de la Guia Docent conté tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació del mòdul.
Avaluació del mòdul
Es porta a terme un sistema d'avaluació continuada que inclou tres metodologies:
Assistència i participació: primer, per assolir els resultats d'aprenentatge previstos, es considera
fonamental que els estudiants assisteixin a les classes i hi participin activament. Por aquest motiu,
s'exigeix l'assistència a un mínim de 80% de les classes de cada bloc i s'avalua el grau de participació
a les sessions presencials, les discussions, pràctiques i l'exposició oral dels treballs. Aquesta
participació es té en compte a la nota final del bloc.
Avaluació continuada de treballs dels blocs: en segon lloc, cada bloc proposa una o diverses
activitats que permeten una avaluació continuada del procés d'aprenentatge. Aquestes activitats poden
variar entre una prova escrita, una exposició oral a classe, la ressenya d'unes lectures, pràctiques a
l'aula d'informàtica o la redacció d'un breu assaig, entre d'altres. El conjunt de les avaluacions dels
diferents blocs que composen el mòdul (30%) i la participació en els diferents blocs (20%) constitueix el
50% de la nota global del mòdul. El/la professor/a comunicarà els terminis de lliurament de les
evidències d'avaluació a l'inici del bloc.
Avaluació del treball individual final del mòdul: la superació d'una avaluació general del mòdul
constitueix el 50% restant dela nota. En el cas dels mòduls que conformen les especialitats (E1.1.,
E1.2, E2.1, E2.2 y E3.1), cada estudiant selecciona aquell bloc de més interès per al seu treball de fi de
màster d'entre els que integren el mòdul i l'avaluació es basa en aquest bloc. Aquesta avaluació pot
constar d'un assaig més especialitzat de 3000 / 4000 paraules, centrat en l'elaboració d'un estat de la
qüestió sobre un tema o en el que s'intenti resoldre una qüestió específica de la disciplina a partir de
lectures recomanades pel professor del bloc en què l'estudiant ha optat avaluar-se. La data de
lliurament del treball final de aquest mòdul és el 10 de febrer.
És fonamental respectar els terminis de lliurament.
Cada professor determinarà la fórmula d'entrega dels treballs (a través del campus virtual, del correu
electrònic, en paper -presencialment o a la seva bústia del Departament-). El professorat comunicarà el
resultat de l'avaluació mitjançant les vies establertes i obrirà un termini de revisió per consultes abans de
comunicar-les al coordinador de cada mòdul pel tancament de les actes. L'estudiant pot sol·licitar tutories amb
el professorat del màster al llarg del curs per aclarir qualsevol punt del contingut dels cursos.
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Amb caràcter general, la no presentació de qualsevol de les evidències d'avaluació suposarà la qualificació de
"No avaluable". En casos excepcionals, degudament justificats, la comissió del programa del màster podrà
resoldre un procediment alternatiu d'avaluació.
Criteris generals:
L'avaluació s'entén com un procés continu que s'estén durant tot el període lectiu.
Les qualificacions utilitzades seran en l'escala 0-10 amb un únic decimal. Per considerar superada
l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5,0 com nota mitjana resultant de les notes obtingudes en
cada una de les activitats avaluades, considerant el percentatge de cadascuna d'elles en la nota final. Una
vegada superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
La programació de les activitats d'avaluació no es podrà modificar, exceptuant que hi hagi un motiu
excepcional i degudament justificat. En aquest cas, es proposarà una nova programació dins del període lectiu
corresponent.
Qui dugui a terme irregularitats que pugui conduir a una alteració significativa de la qualificació de qualsevol
evidència, rebrà un 0 com a nota de la mateixa, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui
instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats a les proves d'avaluació d'un mateix mòdul, la
qualificació final d'aquest mòdul serà 0 .
La qualificació de "No avaluable" en l'acta final d'avaluació implica exhaurir els drets inherents a la matrícula
de l'assignatura o el mòdul, encara que el "No avaluable" no comptarà a l'expedient acadèmic.
La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat, no es tindrà dret a reavaluar-la i es suspendrà tota
l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a
altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com 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

Assaig individual de mòdul

50%

0

0

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

Assistència i participació activa a l'aula

20%

0

0

2, 3, 4

Lliurament d'informes/treballs

30%

0,5

0,02

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
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