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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, l'exclusió i inclusió, minories i ciutadania.
Desenvolupament d'una perspectiva d'anàlisi comprehensiva, comparativa i crítica en l'abordatge de aquestes
temàtiques. 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 de la población
romaní i l'anàlisi de les nocions d'identitat, nació i ciutadania a partir dels diferents tipus de discursos.

Objectius:

Identificar i descriure els principals conceptes i teories explicatives de les migracions i la ciutadania
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
Desenvolupar una perspectiva d'anàlisi comprehensiva, comparativa i crítica sobre els fenòmens
estudiats
Analitzar fenòmens migratoris i situacions d'exclusió en relació a àmbits temàtics i àrees etnogràfiques
específiques

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,
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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

El mòdul es divideix en 5 blocs temàtics:

1. Migracions, minories i educació

[Prof. Responsable: Dra. Silvia Carrasco] (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 entorn del cas del 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

2. Migracions marroquines a Europa: entre dues ribes

[Prof. Responsable: Dr. Josep Lluís Mateo] (6 sessions, 12 hores)
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Repensant la història migratòria: del colonialisme als Gastarbeiter
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

3. Poblacions romanís a Europa: patrons d'exclusió i dilemes d'inclusió

[Prof. Responsable: Dr. Ábel Bereményi] (4 sessions, 8 hores) 

Dilemes de polítics, tècnics i investigadors per a comprendre les causes, les formes i els efectes de
l'exclusió social que pateixen les poblacions romanís (gitanes) en les societats europees del nostre
segle
Debats entorn de la qüestió de qui són els Roma, vinculats a nocions com etnicitat, cultura, classe
social o nació
Recerques sobre les diverses formes d'exclusió més o menys visibles (exclusió residencial, del mercat
laboral, del sistema educatiu, etc.)
Discussió entorn de conceptes com el de reconeixement, redistribució,  i participacióempoderament
activa des d'una perspectiva de propostes polítiques així com a través d'avaluacions de polítiques
públiques
Presentació de treballs etnogràfics realitzats sobre poblacions romanís a l'Estat espanyol que es
centren en els desafiaments metodològics, conceptuals i les seves implicacions polítiques i ètiques

4. Identitats i ciutadania: discursos d'inclusió i exclusió en el món contemporani

[Prof. Responsable: Dra. Montserrat Clua] (6 sessions, 12 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 elracisme
De laraça a l'ètnia; del racisme a l'etnicitat i la xenofòbia
La nació, el nacionalisme i l'Estat-nació modern

5. Antropologia audiovisual

[Prof. Responsable: Dr. Jordi Grau] (7 sessions, 14 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. Seminario (A det.)

(2 sessions, 4 hores)

Metodologia

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

Activitats formatives
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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

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  i l'assistència a un mínim de 80% de les classes de cada bloc 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

. El/la professor/a comunicarà els terminis de lliurament de les50% de la nota global del mòdul
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 de aquest mòdul és el 20 de abril.

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.

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:
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Criteris generals:

L'avaluació s'entén com  que s'estén durant tot el període lectiu.un procés continu

Les qualificacions utilitzades seran en . Per considerar l'escala 0-10 amb un únic decimal superada
l'assignatura caldrà obtenir  com nota mitjana resultant de les notes obtingudes enuna nota mínima de 5,0
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  que pugui conduir a una alteració significativa de la qualificació de qualsevolirregularitats
evidència, , amb independència del procés disciplinari que s'hi puguirebrà un 0 com a nota de la mateixa
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  en l'acta final d'avaluació implica exhaurir els drets inherents a la matrícula"No avaluable"
de l'assignatura o el mòdul, encara que el "No avaluable" no comptarà a l'expedient acadèmic.

La , tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un copia o plagi de material delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat, no es tindrà dret a reavaluar-la i es suspendrà tota

. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/al'assignatura
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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

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

Lliurament d'informes i treballs 30% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
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