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Objectius
Es tracta d'una assignatura obligatòria que està programada pel segon semestre del tercer curs del Grau en
Antropologia Social i Cultural. Els estudiants que la cursin ja disposaran de coneixements bàsics sobre
l'Antropologia Social i Cultural, els seus conceptes clau, els camps clàssics d'estudi, la història de la disciplina
o la formació tècnica i metodològica, com per encarar assignatures més especialitzades en àmbits de recerca
teòrica i etnogràfica de l'Antropologia Social, d'aprofundiment i de caràcter obligatori, que els ha de facultar per
optar a les mencions de quart curs del Grau.
L'Antropologia de l'Educació és una assignatura de 6 ECTS obligatoris que forma part, juntament amb unes
altres quatre assignatures, de la matèria Àmbits temàtics generals de l'Antropologia. Els objectius generals
d'aquesta matèria orientats a l'assignatura són: a) conèixer el desenvolupament de la teoria antropològica i
l'anàlisi de la diversitat cultural pel que fa als sistemes educatius, b) aplicar el saber socioantropològic en el
camp de l'educació per a la identificació i l'estudi de la realitat sociocultural actual i c) familiaritzar-se en la
crítica de supòsits, conceptes i teories amb els que les disciplines socials han tractat alguns aspectes del
domini de l'Antropologia de l'Educació.
Els objectius generals de l'assignatura Antropologia de l'Educació són:
1. Aprofundir en els conceptes clau de l'antropologia pel que fa a la dimensió educativa de les cultures
humanes.
2. Saber aplicar el marc conceptual del temari, tant a l'anàlisi d'etnografies clàssiques com a l'anàlisi de
l'actualitat.
3. Comprendre la complexitat dels processos pels quals esdevenim éssers culturals.

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. Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
5. Conèixer i comprendre els processos diversos de relació intercultural.
6. Diferenciar entre els conceptes teòrics de l'antropologia i els conceptes indígenes.
7. Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
8. 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.
9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
10. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
11. Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
12. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
13. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
14. Utilitzar el corpus etnogràfic en la crítica cultural.

Continguts
L'assignatura ofereix la possibilitat d'aprofundir en la comprensió de com s'esdevé subjecte cultural en el sí
d'un grup humà i en la rellevància social i política d'aquesta comprensió.
Els humans i les humanes, aprenem a ser membres d'un grup del que formem part des del naixement -i que
no triem-, però també aprenem moltes altres coses al llarg de la vida -en contextos i situacions que de
vegades podem triar i moltes d'altres no-. Gràcies a la interacció permanent amb el nostre entorn -sigui quin
sigui- i les persones que l'habiten -siguin quines siguin-, assolim un conjunt d'habilitats i coneixements que
permeten l'adaptació i la supervivència allà on ens trobem. Així doncs, la plasticitat i la capacitat
d'aprenentatge caracteritzen la humanitat i els trajectes vitals de totes i cada una de les persones. Aquestes
possibilitats i necessitats adaptatives ens predisposen a incorporar representacions del món i dels altres que
poden ser de signe molt diferent, però, en tots els casos, configuren models de normalitat, també al nivell de
les pràctiques culturals.
L'antropologia de l'educació es centra en la comprensió dels entorns i dels sistemes que permeten la
transmissió i l'aprenentatge d'aquests models de normalitat en el sí dels grups humans i investiga la vida en
comunitat des d'una perspectiva educativa, també en contextos escolars.
Temari:
1.
2.
3.
4.

Cultura i educació. Criança i educació. Enculturació.
L'Antropologia de l'Educació i l'Antropologia de l'Aprenentatge.
Transmissió cultural. Adquisició i aprenentatge cultural.
Cicle vital, etapes, trànsits,continuïtats i discontinuïtats.

5. Agents socialitzadors. Tècniques educatives. Pressió cultural.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agents socialitzadors. Tècniques educatives. Pressió cultural.
Comunicació no verbal.
Bagatges culturals, expectatives socioculturals i continguts educatius.
Models de normalitat, aculturació i canvi.
L'escola: institució política i proposta cultural.
Educació escolar alternativa.
Migració, diversitat cultural i desigualtat social a les aules.
Etnografiar l'educació i l'escola.
Aplicar l'antropologia a l'educació.

Metodologia
Les tres hores setmanals de classe s'organitzen en una única sessió de doble durada que permet resoldre, el
mateix dia i en franges temporals no fragmentades, l'aprofundiment temàtic, la discussió crítica i la descripció
i/o l'anàlisi de casos o situacions.
La dinàmica de treball es planteja participativa a partir de l'exposició de continguts del temari per part de la
professora, la preparació de les lectures obligatòries i la reflexió i descripció de casos i/o situacions
etnogràfiques en diferents suports, escrits o audiovisuals per part de les estudiants i dels estudiants.
El treball es durà a terme individualment o en petits grups, depenent de les activitats o exercicis que calgui
resoldre.
Es farà especial èmfasi en l'aplicació del marc conceptual de l'assignatura a l'anàlisi d'etnografies clàssiques i
a l'anàlisi de casos actuals.

Activitats formatives
Títol

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

45

1,8

1, 2, 4, 6, 8, 9,
10, 11

12

0,48

2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13

85

3,4

1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

Tipus: Dirigides
Classes teòriques amb suport TIC i classes pràctiques per a l'anàlisi de casos i de
textos etnogràfics en petits grups
Tipus: Supervisades
Exercicis descriptius o d'anàlisi a l'aula, individuals o en grup.

Tipus: Autònomes
Lectura, anàlisi de textos, realització d'esquemes i resums, cerca d'informació i
preparació de discussions i de presentacions en grup, redacció de treballs..

Avaluació
L'avaluació, d'acord amb l'establert a la fitxa de matèria del Pla d'Estudis, està organitzada en tres
mòduls el valor de cada un dels quals es determina a continuació:
Els criteris d'avaluació s'ajustaran a:
- els resultats d'aprenentatge previstos en aquesta guia docent, tant en termes formals com de continguts
- les exigències de concreció empírica inherents a l'etnografia
- la relació explícita entre continguts teòrics obligatoris i casos etnogràfics tractats
- l'elaboració argumentada dels vincles entre aportacions teòriques
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- l'elaboració argumentada dels vincles entre aportacions teòriques
Mòdul d'elaboració de treballs (40%)
Realització d'un treball en grup sobre material etnogràfic que requerirà l'aplicació del marc teòric de la primera
i/o la segona part del temari, per realitzar una anàlisi que precisi alguns dels aspectes de l'educació en el sí de
les cultures humanes o de les institucions escolars. El treball en grup es nodreix de la feina resolta a les
sessions pràctiques d'aula relacionades amb els dossiers de lectura obligatòria i es presentarà públicament.
El lliurament de la proposta del treball serà el dilluns 1 d'abril de 2019. La data de presentació pública del
treball i de lliurament escrit s'establirà de mutu acord amb el grup d'estudiants i serà o bé el 20 de maig
2019 o bé el 3 de juny de 2019.
Mòdul de participació activa a classe (30%):
L'estudiant haurà de participar en la dinàmica de debat i reflexió de les classes, especialment a les de
tipuspràctic, mitjançant la preparació prèvia de les discussions, la contribució amb exemples empírics o teòrics
relacionats amb el tema que s'estigui tractant, amb l'elaboració i discusió d'arguments al voltant de les lectures
obligatòries o de casos o situacions que aporti la professora o d'altres estudiants.
Les evidències sobre la participació seran: les signatures a les sessions pràctiques i de presentació, el
lliurament de les aportacions escrites quan les activitats ho requereixin i l'assistència a la tutoria sobre el
treball en grup. El mòdul de participació activa no és recuperable.
Mòdul de proves teòriques (30%):
Es faran dues proves teòriques individuals, una sobre cada part del temari de l'assignatura, el respectiu
dossier de lectures obligatòries i els continguts treballats a classe. La primera està prevista pel dilluns dia 25
de març de 2019 (15%) i la segona pel dilluns dia 27 de maig de 2019 (15%), tot i que aquestes dates es
confirmaran durant el semestre, d'acord amb els imponderables que es puguin presentar.
AVISOS IMPORTANTS:
En cas de plagi o còpia demostrats, se suspendrà l'assignatura.
No avaluable: Es considerarà estudiant no avaluable aquella o aquell estudiant que no hagi realitzat dos dels
tres mòduls d'avaluació, un dels quals ha de ser obligatòriament el de proves teòriques (30%) i sempre que la
nota mínima obtinguda sigui 3,5.
Nota final i recuperacions: La nota final dels qui siguin avaluables s'obtindrà fent la mitja entre les notes
obtingudes als tres mòduls d'avaluació en els següents termes:
Proves teòriques (15%+15%) farà mitja sempre que se superi el mòdul amb un 5. Si es suspèn el mòdul
es farà una prova única de recuperació de les dues proves teòriques.
Participació activa (30%) no és recuperable. Cas de tenir el mòdul suspès, es farà igualment la mitja amb les
altres notes per obtenir la nota final.
Treball en grup (40%) recuperable en el cas que, tenint el mòdul de proves teòriques aprovat, la nota mitja
final sigui un suspès. Es podrà recuperar amb una prova teòrica específica.
No s'ademeten exercicis per millorar nota.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Proves escrites individuals i presentació en
grup

20%-40%

8

0,32

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
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