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Prerequisits
Assignatura no recomanada per a estudiants de tercer curs.
Tot i ser una assignatura optativa del Grau en Antropologia Social i Cultural que pot cursar-se a tercer i a
quart, està orientada a estudiants de quart curs.
Assignatura obligatòria per als estudiants que cursin la Menció en Aplicacions Antropològiques en
Cultura, Medi Ambient i Societat i cal cursar-la simultàniament, el mateix semestre i curs, amb
l'assignatura de Pràctiques Externes, tant si es cursa la Menció com si no.

Objectius
L'assignatura de Seminari de Pràctiques Externes és una assignatura optativa orientada a estudiants de Quart
curs del Grau en Antropologia Social i Cultural. S'imparteix el segon semestre, simultàniament a l'assignatura
101265 de Pràctiques Externes. Malgrat tenir tipologia d'assignatura Optativa és Obligatòria per aquelles
persones que facin la Menció d'Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat.
Té una dedicació de 6ECTS, equivalents a 150 hores de feina per a l'estudiant. És una assignatura
organitzada en docència setmanal de tres hores de durada per facilitar el debat aprofundit en els diferents
àmbits temàtics que es tractin. La presencialitat és obligatòria d'acord amb el calendari que es consensuarà a
l'inici del semestre, que combinarà sessions plenàries de tot el grup amb altres de grup més reduït.
Els seus objectius fonamentals contemplen qüestions imprescindibles per a la capacitació professional:
a) la vinculació explícita i crítica de les dimensions teòriques i pràctiques de l'aprenentatge de l'antropologia
com a ofici i la seva relació amb el mercat laboral.
b) la reflexió rigorosa sobre les particularitats i possibilitats d'exercir-lo.
Aquests dos objectius es treballaran simultàniament a partir de l'experiència que es vagi adquirint amb la
realització de les pràctiques professionalitzadores a entitats de diferent naturalesa i en projectes específics,
regulades en el marc de l'assignatura de Pràctiques Externes, complementària al Seminari.

Competències
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Competències
Antropologia Social i Cultural
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
Valorar els efectes de l'aplicació de models experts d'intervenció social en els grups objecte d'estudi.
Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius
bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
2. Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques aplicades.
3. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
4. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
6. Identificar els aspectes ètics de la intervenció.
7. Identificar els efectes eventuals d'intervencions socioculturals en diferents col·lectius.
8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
9. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
10. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
11. Reconèixer la importància que tenen els sistemes de desigualtat interna en els processos d'intervenció.
12. Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a la intervenció.
13. Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de
treball de camp.
14. Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts
El Seminari de Pràctiques Externes és un espai per al debat sobre el saber antropològic i la identitat
professional i ha de permetre l'aprofundiment en algunes de les característiques centrals de l'ofici així com en
algunes de les controvèrsies i dilemes actuals sobre l'exercici professional de l'antropologia.
El debat i la reflexió s'organitzaran a partir del coneixement compartit sobre l'experiència de les pràctiques
externes professionalitzadores que estiguin duent a terme les persones matriculades i no a partir de projectes
o experiències, realitzades o en curs per part d'entitats, professionals o institucions diverses.
L'assoliment dels objectius de l'assignatura es planteja mitjançant un conjunt de continguts que no es tracten
com a temari sinó que s'expressaran en forma d'alguna activitat de reflexió, en la línia dels Seminaris
d'estudiants en pràctiques que es venen realitzant des del curs 2013-2014, que es dissenyarà,
organitzarà i realitzarà des del grup del Seminari de Pràctiques, en el marc del Departament i
preferentment amb la col.laboració de l'Insitut Català d'Antropologia (ICA), i que implica l'aprofundiment en tres
àmbits de continguts:
a) Relacionats amb l'ofici:

L'ofici d'antropòloga, l'ofici d'antropòleg.
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L'ofici d'antropòloga, l'ofici d'antropòleg.
Coneixement tècnic i acció professional.
Processos de presa de consciència i formació de professionals reflexius.
Les dimensions culturals de l'exercici professional.
Consideracions sobre el perfil d'antropòleg i la seva percepció social.
Possibilitats de treballar al món real, coneixement d'algunes iniciatives en el mercat laboral.
b) Relacionats amb les pràctiques externes que s'estaran duent a terme:
Les realitats de lesentitats i institucions on es fan les pràctiques.
Tipus de programes o projectes en els que es participa. Documentació.
Tipus de participació, rols i relacions.
Familiarització i coneixement dels entorns de pràctiques i possibilitats d'incidir.
Aportacions als projectes i programes.
Necessitats de formaciói exigències de les realitats concretes.
Implicacions, reptes i controvèrsies de les estades de pràctiques.
Representacions, expectatives i realitats de les pràctiques externes.
c) Relacionats amb l'avaluació de les pràctiques externes que s'estaran duent a terme:
La relació amb les persones tutores de les entitats o institucions col·laboradores.
Informe intermedi i memòria final de l'alumnat i informe final de l'entitat.

Metodologia
El Seminari de Pràctiques Externes es fonamenta en una metodologia docent que té per objectiu facilitar la
comprensió dels processos que es visquin amb la realització de les Pràctiques Externes i d'acompanyar
aquests processos amb reflexions que, considerant cada cas particular, permetin transcendir-lo.
Per tant, es prioritza la reflexió compartida sobre les situacions viscudes a les pràctiques, els dubtes i les
certeses, les característiques tècniques i els dilemes ètics d'un ofici poc conegut, el treball en equip, la presa
de decisions, l'adaptació a les diferents realitats socials i professionals o la necessitat de visibilitzar els criteris i
la tasca socioantropològica, entre d'altres. També es reflexiona sobre les diferents maneres de fer com a
especialistes, la pròpia diversitat interna o la interpretació de les situacions on es participi, per tal de
comprendre millor com pot produir-se la incorporació professional a diferents realitats, institucions o empreses
del nostre entorn.
Aquesta reflexió pren cos en una activitat de reflexió compartida que organitza el propi grup d'alumnat de
Seminari de Prátiques, i que té com a objectiu posar-se d'acord en què es vol treballar i en cóm fer-ho,
portar-ho a terme i organitzar-ho tot per poder-ho compartir un dia concret del semestre amb els altres
estudiants del Grau, amb el professorat i amb persones tutores de les entitats, així com amb d'altres
professionals que hi puguin estar interessats.
El curs 12-13 es va participar en la VI Jornada de Professionalització de l'Antropologia que organitzava el
Departament d'Antropologia Social i Cultural. El curs 13-14 es va impulsar, organitzar i realitzar el I Seminari
d'Estudiants en Pràctiques del Grau en Antropologia Social centrat la interdisciplinarietat i el curs 14-15 esva
dissenyar, organitzar i desenvolupar el II Seminari d'Estudiants en Pràctiques del Grau en Antropologia Social
al voltant de la inserció laboral comptant amb l'intercanvi d'experiències i reflexions de pràctiques que van
aportar estudiants i tutores acadèmiques del Grau d'Antropologia de la Universitat del País Basc. El curs 15-16
la reflexió del III Seminari d'estudiants en Pràctiques del Grau en Antropologia Social va establir-se al voltant
del jo professional, de cóm veuen els no antropòlegs l'ofici i la professió, i de com la veuen els que sí son
antropòlegs. El curs 16-17 el IV Seminari d'estudiants en Pràctiques del Grau en Antropologia Social i Cultural
es va focalitzar en la visibilització dels antropòlegs i antropòlogues i del seu perfil professional, a les entitats de
pràctiques i als portals d'accés al mercat laboral. Aquest Seminari va realitzar-se a la seu del Museu de les
Cultures del Món a Barcelona, i va comptar amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Institut Català
d'Antropologia i l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia. El curs 17-18 es va organitzar un
Seminari Interuniversitari, on van participar estudiants i professorat de la Universitat del País Basc, de la
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Universitat de Granada i de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Es va tractar el tema: Impactos sociales de
la antropologia. V Seminario sobre (in)experiencias de prácticas profesionales, va tenir una durada de dia
sencer i va realitzar-se a la Sala d'Actes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.
Aquesta activitat ocupa bona part de la feina del semestre i es va resolent a les diferents sessions del
Seminari. Les dinàmiques de les sessions compten amb la participació dels i deles estudiants, la pràctica de
l'escolta activa, el respecte per les diferents veus i els diferents ritmes d'intervenció en les discussions i en els
debats, per anar prenent decisions sobre el format i els continguts de l'activitat.
Per sostenir alguns dels debats es discuteixen algunes lectures que redunden en la millora de l'anàlisi de
situacions relacionades amb les pràctiques externes que s'estiguin visquent per part dels estudiants,
comparant l'experiència de les pràctiques amb les expectatives inicials, fent el seguiment d'aspectes
específics, propis i concrets de cada cas i facilitant la participació de tothom per permetre un aprofundiment
tranquil en algunes de les característiques de l'exercici professional com antropòlegs i antropòlogues.

Activitats formatives
Títol

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

50

2

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

20

0,8

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

30

1,2

1, 2, 4, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14

Tipus: Dirigides
Seminaris de discussió de textos i debat de les experiències de pràctiques. Treball
conjunt sobre tot el relatiu al disseny i realització de l'Activitat de reflexió.
Discussions en grups de treball i preparació de les presentacions.
Tipus: Supervisades
Preparació de les discussions dels seminaris, a partir de pautes comunes per a
l'anàlisi i preparació de la presentació del propi procés i experiència de pràctiques
externes. Treball en grup per elaborar les propostes a discutir.
Tipus: Autònomes
Lectura i anàlisis de textos, preparació d'aportacions pròpies al treball conjunt de
seminari i anàlisi del propi procés de pràctiques.

Avaluació
Mòdul de participació activa: (50%)
a) Assistència a les trobades de grup de treball, a les classes plenàries de Seminari i a les tutories de
seguiment, per al disseny de l'activitat de reflexió, l'elaboració de propostes, discussió de casos, situacions,
dilemes i/o textos i establiment d'acords relacionats amb l'activitat de reflexió. (40%) no recuperable
b) Assistència i participació a l'activitat de reflexió compartida que es realitzi i (10%) no recuperable
Mòdul d'elaboració de treballs: (50%)
c) Treball individual sobre una iniciativa laboral i/o una trajectòria professional d'antropòlegs i antropòlogues
que estigui relacionada amb la temàtica de l'activitat de reflexió compartida, o bé sobre un text teòric, també
relacionat. (20%)
d) Aportació de la informació que correspongui relacionada amb la pròpia entitat de pràctiques externes per a
l'activitat de reflexió. Informe individual sobre el procés de treball dut a terme per la realització de l'activitat de
reflexió així com sobre la mateixa activitat. (20%)
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e) Informe de grup sobre el procés de treball dut a terme per la realització de l'activitat de reflexió així com
sobre la mateixa activitat. (10%)
En el moment de realització de cada activitat d'avaluació, la professora informarà a l'alumnat, via Aula Moodle,
del procediment i data de revisió de les qualificacions.
No avaluable: Qui no hagi participat de les activitats d'avaluació del Mòdul de participació activa, modalitat a)
(40%) -vinculació amb tot el procés de treball del semestreLa nota final s'obtindrà amb la mitja de totes les proves, sempre que s'hagi realitzat l'activitat d'avaluació
a) del Mòdul de participació activa.
No hi haurà activitats d'avaluació per pujar nota.
Recuperació:
Si al fer la mitja de les cinc activitats d'avaluació es suspèn l'assignatura, cal haver realitzat les activitats
d'avaluació a) (40%), b) (10%), d) (20%) i e) (10%) per poder-se presentar a la recuperació.
Les activitats a) i b) del Mòdul de participació activa no són recuperables.
El mòdul d'elaboració de treballs és recuperable en els següents termes:
L'activitat d'avaluació c) (20%) es recuperarà amb una prova escrita, en la data de recuperació fixada per la
Facultat.
Les activitats d'avaluació d) i e), (20%+10%), s'hauran de lliurar en la data de recuperació fixada per la
Facultat.
Es fixa una nota mínima de 6 per cada una de les activitats que es recuperin, i es farà la mitja amb la resta de
qualificacions.

Activitats d'avaluació
Resultats
d'aprenentatge

Títol

Pes

Hores

ECTS

Plena participació en l'Activitat de reflexió compartida que s'organitzi des
del seminari, des del disseny i organització fins a la seva execució i
avaluació.

50%

20

0,8

3, 4, 5, 8, 9, 10,
14

Redacció de continguts de les presentacions individuals i de grups de
treball i elaboració d'informes de conclusions.

50%

30

1,2

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