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Prerequisits

No hi ha pre-requisits

Objectius

El propòsit del seminari és tractar en profunditat alguns temes però també transcendir límits disciplinaris
històricament contingents. Els objectius específics són analitzar investigacions i propostes teòriques i
metodològiques d'especial rellevància i actualitat

La programació d'aquest curs acadèmic es desenvoluparà en dos blocs, els quals tenen com a eixos la:
transdisciplinareidad i la transculturalitat. En el primer es tractaran investigacions transdisciplinars en l'estudi
de la parentalitat, en el segon s'abordaran les propostes teòriques clàssiques i actuals sobre procediments de
comparació intra i transcultural i la seva utilització i modificació en investigacions comparatives recents.

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.
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.
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.
Valorar els problemes epistemològics i metodològics que comporta la dialèctica entre particularisme i
comparació.

Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius
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Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius
bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
Classificar i definir els diferents procediments de comparació transcultural.
Contextualitzar la recerca feta en relació amb l'estat de la teoria antropològica corresponent.
Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques bàsiques.
Distingir especificitat etnogràfica i definicions teòriques de dominis i conceptes en els processos
comparatius.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
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.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Pensar críticament i intentar evitar les projeccions etnocèntriques en la construcció de teoria.
Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a objectius bàsics.
Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de
treball de camp.
Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1r Bloc: Aproximació a la investigació transdisciplinar de la parentalitat.

I. Wallerstein: historicitat i límits dels estudis disciplinaris.

II Teoria evolutiva i parentalitat en primats no humans.

III Parentalitat i neurociència.

IV Parentalitat en Psicologia i Psicoanàlisi.

IV Parentalitat en ciències socials: Sociologia, Treball social, Antropologia social i cultural

2n Bloc: Procediments de comparació intra i transcultural i investigacions comparatives

I. La comparació hologeística clàssica i actual. . Les propostes de Tyloy y Murdock Utilització dels Human
Relations Area Files i del eHRAF. Proposta de F. Héritier. Investigació sobre circulació d' infants.

II. La comparació controlada. De l'inductivisme a l'heurística. La proposta de Nadel. Investigacions sobre la
maternitat a distància.

III. Les comparacions (intraculturals) contínues en la teoria fonamentada. Les propostes de Glazer i Strauus
Investigació sobre la naturalesa i extensió del consum de cocaïna a Barcelona.

IV. Comparació intracultural per a la posada de teories: combinació sistemàtica de tècniques qualitatives i
quantitatives. La proposta del GRAFO. Investigació sobre "Desigualtats socio-econòmiques i diferència
cultural a l'Àmbit de la salut en barris d'actuació prioritària de Catalunya".

V. Les comparacions transculturals successives. El desenvolupament dels programes d'investigació. Proposta
d'anàlisi.
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Metodologia

1. La lectura dels textos proposats amb caràcter general, que s'acreditarà amb el lliurament d'un petit
comentari a la sessió en què es discuteixin. El comentari ha d'incloure punts que se seleccionen per a la
discussió col·lectiva

2. L'elaboració per escrit i presentació per part de cada un dels subgrups d treballs bibliogràfics realitzats
sobre cadascun dels blocs.

3. La realització d'un assaig individual sobre cada un dels blocs, que es presentarà després d'acabades la
discussió dels textos i les presentacions al seminari

El treball dels estudiants consistirà en la participació en les classes, mostrar una actitud proactiva com a
membres del grup amb una implicació clara en els treballs treball final, llegir per a la data prevista els textos
per als debats a l'aula i lliurar puntulamente els corresponents assajos individuals

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistència a conferències, amb preparació prèvia a l'orientació teòrica i discussió
posterior

10 0,4 1, 4, 7, 9, 11,
13, 14

Classes teòriques, discussió de lectures comunes i presentació de treballs de grup 45 1,8 1, 3, 6, 7, 12,
14, 16

Proposta de lectures a realitzar per cada grup, en el seu context disciplinar i
articulació amb les lectures realitzades pels altres grups

13 0,52 2, 3, 4, 5, 11,
14, 16

Proposta dels textos de lectura general, en el seu context teòric i metodològic 12 0,48 2, 3, 4, 5, 11,
16

Tutories per grup 45 1,8 1, 2, 3, 4, 9,
14

Tipus: Supervisades

Elaboració de treballs de grup i preparació d'un ppt o d'un document audiovisual per
a la presentació a l'aula

50 2 6, 7, 10, 14,
16

Tipus: Autònomes

Elaboració d Žassajos individuals que sintetitzin de manera crítica els grans temes
disctutis al llarg del curs, inclosos els presentats pels diferents grups.

40 1,6 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12

Lectura individual de textos i síntesi de temes bàsics i/o problemàtics per a la
discussió a lšaula

40 1,6 4, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16

Lectura individual de textos per al seu debat posterior en grup i exposició a lŽaula. 45 1,8 3, 4, 5, 8, 9,
14, 15, 16

Avaluació
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Es tracta d'un seminari, amb un alt nombre de crèdits essent la presència i participació obligatòries. No
obstant això, el propòsit és subdividir el grup per un dels treballs per maximitzar el temps dedicat a la lectura i
a la reflexió personal i en equip. S'acceptarà un màxim d'un 30% de no assistències que cobriran qualsevol
tipus d'incidència.

Per a l'avaluació es tindrà en compte:

1. La lectura dels textos proposats amb caràcter general: 40%. Ja que es tracta d'un instrument per al debat,
no s'acceptarà el lliurament fora de la sessió corresponent..

2. L'elaboració per escrit i presentació per part de cada un dels subgrups dels treballs bibliogràfics : 35%.

3. La realització d'un assaig individual sobre cada un dels blocs: 25%

REAVALUACIÓ

El treball de grup i els assajos individuals poden ser reavaluats, però no els comentaris dels textos proposats
per a la seva discussió a l'aula.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació (plagi, etc) , es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es
produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final
d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i presentació de dos treballs en grup. Els treballs
de grup seran tutoritzats

25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16

Lectura i debat en lŽaula dels textos proposats 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16

Realització de un assaig sobre cada un dels blocs [treball
individual]

25% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16
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