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Objectius
Contextualització
Aquesta assignatura pretén una aplicació dels àmbits temàtics de l'antropologia i de disciplines afins
(especialment la sociologia), però des d'una perspectiva antropològica, a la comprensió de fenòmens i
problemes socials contemporanis, emfasitzant les construccions socioculturals i la seva plasticitat tot
enmarcant-les contextualment i temporalment a la nostra societat. Una part dels temes del programa poden
variar d'un curs a l'altre segons l'interès per al desenvolupament dels objectius de l'assignatura.

Objectius formatius
Assolir els coneixements de les principals aportacions teòriques sobre els temes desenvolupats i,
especialment, aconseguir una mirada crítica sobre la nostra realitat i els models culturals transmesos,
"dominants" i "alternatius". De tal manera:
L'alumne ha de ser capaç d'interesar-se críticament i entendre els fenòmens socioculturals del seu entorn i
temps.
L'alumne ha de ser capaç d'emprar una perspectiva disciplinar per a interpretar i explicar els fenòmens i
problemes socioculturals contemporanis.
L'alumne ha de ser capaç d'integrar fonts diverses no disciplinàries (premsa, narrativa, cinema,...) i
interpretar-les des d'una perspectiva sociocultural mitjançant les teories disponibles.

Competències
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 coneixen i es comprenen els debats epistemològics i metodològics en antropologia i
les principals tècniques de recerca.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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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
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.
Utilitzar el corpus etnogràfic i teòric de la disciplina amb capacitat d'anàlisi crítica i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
2. Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
3. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
4. Aplicar els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural a la comprensió de les relacions entre
diferents societats i cultures.
5. Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
6. Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
7. Conèixer i avaluar els debats metodològics de l'antropologia social i cultural.
8. Conèixer i comprendre els processos diversos de relació intercultural.
9. Diferenciar entre els conceptes teòrics de l'antropologia i els conceptes indígenes.
10. Establir la connexió històrica entre el coneixement etnogràfic i el desenvolupament teòric.
11. Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
12. Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics, de parentiu, polítics, simbòlics i
cognitius, educatius i de gènere, i la teoria antropològica que hi fa referència.
13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
14. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
15. Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
16. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
17. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
18. Utilitzar el corpus etnogràfic en la crítica cultural.

Continguts
Temari de l'assignatura:
1. Introducció: Construcció social, problemes socials i representacions socials.
2. Del prejudici al estigma i l'alterofòbia: control social a les societats contemporànies.
3. Estat del Benestar, moviments socials i processos de marginalització.
4. Perspectives antropològiques del món contemporani: perspectives entre el(s) nord(s) i el sud(s).
5. Estudi de casos I: de fronteres, processos de segregació i marginació socioespacials (guettos).
6. Estudi de casos II: de relacions de poder, violència i conflicte polític.
7. Conclusions
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Metodologia
ACTIVITATS FORMATIVES

METODOLOGIA DOCENT

- Classes teòriques i debats dirigits

- Classes magistrals amb suport de TIC
- Debats en el grup classe

- Lectura de textos i discussió en equip
- Lectura comprensiva i discussió de textos
- Anàlisi de productes audiovisuals de contingut
rellevant per l'assignatura

- Visionat i discussió de documentals i pel·licules.

- Presentacions orals en grup

- Redacció i presentació de treballs. Treball en
equip

- Recensions i assaigs sobre articles de premsa
(en grup) a partir d'una guia per a la seva
realització

- Estudi individual
- Realització d'esquemes, mapes conceptuals i
resums.
- Avaluació
- Redacció d'un treball (individual o en grup) a
partir d'una guia per a la seva realització.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Debats grup classe

10

0,4

Exposició classe magistral

30

1,2

Visionat i discussió d'audiovisuals

10

0,4

Treballs individuals o en equip

17

0,68

2, 13, 14, 16, 17

Tutories preparació treball escrit

5

0,2

2, 16

Estudi personal

40

1,6

2, 6, 10, 13, 16

Lectures textos

35

1,4

2, 4, 6, 10, 13, 14, 16

Tipus: Dirigides

2, 6, 14, 17

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
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Avaluació
L'avaluació constarà de 3 mòduls amb diferent pes sobre la nota final:
Mòdul 1. Una prova escrita sobre l'adquisició de conceptes i continguts del temari (activitat individual, 40%
de la nota final)
Mòdul. 2. Treball/assaig escrit d'una lectura obligatoria del programa ( activitat en grup, 40% de la nota
final).
Mòdul. 3. Participació activa l'aula i exercicis a l'aula dels d'una selecció de lectures dels temes de
l'assignatura (20% de la nota final)
Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar l'examen (40%) que encara que es suspengui, serà
avaluable. En aquest cas, serà possible recuperar-lo al període de reavaluació establert.
Es considerarà No Avaluable si no ha realitzat com a mínim 2/3 de les proves avaluatives de l'assignatura.
En el moment de la realització de cada activitat avaluatia, la professora informarà l'alumnat (Moodle) del
procediment i data de revsió de les qualificacions.
El Módul 3 de participació activa al'aula i l'entrega de comentaris a l'aula són activitats No Reavaluables.

PLAGI
Considerem plagi quan es presenten idees, textos o parts de text, que no són originals de qui les signa o
que dels quals no s'indica la citació correcta. També quan s'utilitzen termes o conceptes originals sense citar
la font corresponent a la bibliografia. I especialment en simular ser l'autor/a de la feina de l'altre autor/a
original. El plagi s'evita citant correctament les fonts que s'utilitzin en l'elaboració del text.
En cas de cometre plagi en alguna de les proves lliurades s'invalidarà automaticament la mateixa amb
impossibilitat de reevaluació i valorant la possibilitat de prendre altres mesures addicionals com ara la
invalidació completa de l'assignatura.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Participació a classe i comentari d'una selecció de lectures i
exercicis dels temes de l'assignatura

20%

0

0

2, 3, 8, 11, 12

Treball/assaig individual d'una lectura obligatoria del programa

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Una prova escrita

40%

3

0,12

2, 3, 4, 6, 8, 14
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