2018/2019
Antropologia social
Codi: 101136
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500262 Sociologia

OT

4

0

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Laia Narciso Pedro

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Laia.Narciso@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Laia Narciso Pedro

Prerequisits
No n'hi ha.

Objectius
L'objectiu de l'assignatura és oferir una primera aproximació a l'Antropologia Social i Cultural. Es tracta d'una
panoràmica general de la disciplina, incloent-hi els seus objectes -anàlisi de la diversitat i de la humanitat
compartida-, la metodologia i les tècniques d'investigació, -el treball de camp etnogràfic -, les seves principals
àrees d'estudi i les seves aplicacions al món contemporani. A més dels continguts teòrics i conceptuals de la
disciplina en les àrees clàssiques (subsistència-intercanvi, parentiu, política, sistemes simbòlics), s'espera que
l'estudiant es familiaritzi amb l'enfocament comparatiu dels sistemes socials i culturals, i el valor del treball
etnogràfic en l'estudi de la diferència i de la construcció de desigualtats socials. Aquests coneixements li
permetran emetre judicis sobre estudis de cas i analitzar fenòmens contemporanis vinculats a les relacions
interculturals i a la variabilitat humana.

Competències
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1

1.
2.
3.
4.
5.

Definir els conceptes sociològics que interpreten els fenòmens culturals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Distingir els fenòmens culturals subjacents a unes polítiques o a uns conflictes determinats.
Explicar les interpretacions socials de la cultura d'acord amb aquests enfocaments.
Relacionar els debats entorn d'aquests enfocaments, referits a la cultura, amb el context històric en el
qual han sorgit.
6. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts
1. Introducció a l'antropologia
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Breu història de l'antropologia
1.3. Objecte, mètodes i tècniques
2. Formes de subsistència i intercanvi
2.1. Estratègies de subsistència
2.2. Formes d'intercanvi
3. Sobre la natura del parentiu
3.1. Gènere i nocions de procreació
3.2. Què és el parentiu? Conceptes bàsics
3.3. Formes de filiació i aliança
4. Poder i identitat
4.1. Enfocaments del poder
4.2. Tipus d'organitzacions polítiques
5. Sistemes simbòlics i religiosos
5.1. Definicions bàsiques
5.2. Ritual i ritus de pas
5.3. Sincretisme i moviments religiosos
6. Anàlisi antropològica i societats contemporànies.
6.1. L'Antropologia del món contemporani.
6.2. Alguns desenvolupaments recents de l'Antropologia.

Metodologia
Activitats Dirigides
Classes magistrals amb materials de suport i discussió
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Presentació de conceptes claus, debats teòrics i casos pràctics per tal d'analitzar els camps clàssics de
l'antropologia, i copsar la mirada antropològica basada en l'etnografia, la perspectiva crítica i la comparació.
Les sessions aniran acompanyades de suport visual, amb presentacions esquemàtiques i objectes
iconogràfics per a la reflexió.
Visionat i discussió d'audiovisuals
Veurem a classe documents audiovisuals etnogràfics o de ficció que ens permetran observar i discutir alguns
dels àmbits temàtics del curs.
Activitats supervisades
Exercicis i discusions a classe
Es realitzaran petits exercicis d'aplicació i reflexió sobre les aproximacions i conceptes treballats
Autònomes
Lectura individual de textos, comprensió, resum, valoració, redacció de comentaris, comprensió dels
continguts presentats a classe, preparació dels treballs (indivduals o grupals) i recerca pertinent, seguint les
instruccions ofertes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals

30

1,2

1

Visionat i discussió d'audiovisuals

25

1

35

1,4

60

2,4

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Exercicis i discusions a classe
Tipus: Autònomes
Preparació lectures i treballs
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Avaluació
- 2 proves escrites (una a meitat de curs i una al final) 25%+25%
- 1 assaig escrit individual 40%
- participació activa a l'aula (discussions, debats, exercicis i presentacions grupals) 10%
Condicions de l'avaluació
La primera prova escrita determina el dret a avaluar-se de l'assignatura, és a dir la qualificació de "no
avaluable" només serà possible si l'alumnat no es presenta a aquesta prova.
La detecció de còpia o plagi pot suposar suspendre l'assignatura.
Es preveu una fase de recuperació per aquells alumnes que hagin estat avaluats en un mínim de dues
terceres parts del total d'activitats d'avaluació. Aquesta no inclourà les activitats d'aula, que per la seva
naturalesa no seràn recuperables.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Discussió i ressenya de textos escrits

40%

0

0

2, 3, 5

Participació activa a l'aula

10%

0

0

5, 6

Prova escrita (individual)

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6
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