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Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits previs.

Objectius

Objectiu de l'assignatura

L'objectiu de l'assignatura  és oferir una primera aproximació aPrincipis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural
l'Antropologia Social i a la perspectiva antropològica d'anàlisi basada en l'afirmació de l'existència d'una
humanitat compartida i a l'hora diversa. Es tracta d'una panoràmica general a la disciplina, incloent-hi els seus
objectes d'estudi -anàlisi de les cultures i la seva diversitat-, la seva trajectòria històrica, la metodologia i les
tècniques d'investigació, -el treball de camp-, les seves principals àrees d'estudi i algunes de les seves
aplicacions al món contemporani. Es tracta d'il·lustrar etnogràficament la diversitat cultural humana, discutir
conceptes i explicacions teòriques sobre la mateixa, abordar alguns textos d'autors clau -tant clàssics com
contemporanis- i reflexionar críticament al voltant de l'estudi científic de les diferències socioculturals i de la
construcció de la desigualtat, així com desenvolupar perspectives crítiques per construir una convivència
igualitària. Aquesta assignatura ofereix, a través de set temes, una visió introductòria a l'antropologia com a
disciplina i a alguns dels camps particulars en els quals aquesta es manifesta: el parentiu, l'economia, la
política i la religió. Finalment, pretén també aproximar-se a una forma de mirar i analitzar el món d'una manera
respectuosa amb les diferents cultures i societats.

Competències

Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els
processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i
el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
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.

Resultats d'aprenentatge
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la seva gènesi per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Distingir els diversos processos de relació intercultural.
Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
Fer un ús inclusiu del llenguatge.
Identificar la intersecció dels diferents eixos de desigualtat: classe, raça, sexualitat, expressió de
gènere i diversitat funcional.
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 els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural per a la comprensió de les relacions
entre diferents societats i cultures.

Continguts

Continguts

L'assignatura Principis  és una primera aproximació a l'estudi de laBàsics de l'Antropologia Social i Cultural
variabilitat sociocultural humana, des d'una perspectiva comparativa. Al llarg del semestre es presenten i
desenvolupen els conceptes bàsics i els temes clau de l'Antropologia Social i Cultural. Es tractaran els àmbits
temàtics clàssics i, s'introduiran alguns dels desenvolupaments més recents de la disciplina. Mitjançant l'estudi
de casos etnogràfics que permeten il·lustrar la diversitat cultural, i amb el suport de materials de lectura,
audiovisuals i ponents convidats, els i les estudiants assoliran un coneixement bàsic sobre la disciplina
antropològica.

Tema 1. Què és l'antropologia?

- La diversitat humana i la seva interpretació.

- El debat entre naturalesa i cultura.

Tema 2. Aproximació històrica a l'Antropologia

- Antecedents: el concepte d'alteritat en la història occidental.

- El sorgiment de l'antropologia acadèmica.

- L'antropologia en el camp de les ciències humanes i socials.

- Objecte, mètode i tècniques antropològiques.

- L'etnografia i el treball de camp. Perspectives emic i etic

Tema 3. Economia i intercanvi

- Modes, formes i relacions de producció i reproducció.

- Reciprocitat, redistribució i intercanvi.

- Comerç, diners, mercat i circulació de béns, serveis, parts del cos, fluids, teixits i persones.

- Bioeconomies.

Tema 4. Famílies

- Construcció social de les relacions de parentiu

- La mirada de l'antropologia clàssica al parentiu
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- Introducció de la perspectiva de gènere en l'anàlisi del parentiu

- Gènere, regulació de la sexualitat i organització de la procreació

- Antropologia de la reproducció i polítiques reproductives

Tema 5. Poder(s)

- L'antropologia política

- Tipus d'organització política: bandes, tribus, cabdillatges, estats.

- Autoritat, legitimitat, simbolisme, poder i resistències

- Biopolítica i gobernabilitat

Tema 6. Sistemes de creences, simbolisme i ritual

- Universalitat del fenomen religiós.

- El sagrat i el profà. - Mitologia.

- Símbols, rituals i rituals de pas.

- Noves formes de religiositat

Tema 7. Per què serveix l'antropologia?

- Antropologia aplicada

- Investigació i transferència de resultats: serveis a les persones, les comunitats, les administracions,
organitzacions públiques i privades i els estats.

Metodologia

Metodologia

- Totes les activitats de formació estan programades i els exercicis d'avaluació tenen una data límit de
, segons el calendari proposat.lliurament que s'haurà de complir estrictament

- El treball per part dels estudiants consisteix fonamentalment en la recerca i anàlisi d'informació, la realització
de les lectures previstes, la realització i lliurament (enviament via campus virtual) dels treballs i comentaris
corresponents i la participació en els debats guiats.

- Les lectures també formen part del temari avaluat a través de l'examen.

- Els diferents exercicis seran retornats corregits amb comentaris i orientacions per a la seva reformulació, si
es considerés necessari, i de cara al següent exercici.

- L'estudiant ha de tenir en compte que el Campus Virtual és l'espai a través del qual es notifiquen
. Per tant, informacions fonamentals de l'assignatura és responsabilitat seva estar atent/a a les notícies i

informacions que es vagin penjant.

-  En casos d'urgència, es suggereix recórrer a laLa comunicació es realitzarà a través del Moodle.
comunicació a través de WhatsApp, FaceBook o Twitter.

Sobre las tutories:

- Les tutories es realitzaran al Despatx (per confirmar) els dilluns i els dimecres (concertades) de
13:15-15:15h.

Es suggereix realitzar al menys una tutoria individual durant el primer mes de l'assignatura. Per a programar-la
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Es suggereix realitzar al menys una tutoria individual durant el primer mes de l'assignatura. Per a programar-la
a partir del 18/09/2019 hi haurà un espai disponible al Moodle.

Sobre els treballs escrits:

:Aspectes formals i format

- Tots els treballs han de lliurar-se a través de Moodle

- Identificats amb NIU

- En format Word Paginats

- Indicant el nombre total de paraules

- En català, castellà o anglès

- Sense errors ortogràfics i/o gramaticals

- Amb cites, notes, referències i bibliografia en format APA

: Consultar les instruccions especifiques de cada treballContingut

Criteris de correcció:

- Qualitat de la presentació, format, redacció i referències bibliogràfiques en APA

- Comprensió, amplitud i profunditat de l'anàlisi de la bibliografia, presentacions i visionats treballats i la seva
relació amb els conceptes de l'assignatura

- Presentació d'un text articulat a través d'una argumentació coherent i fonamentada acadèmicament.

- Vinculació de les presentacions, bibliografies i/o visionats amb exemples etnogràfics provinents de la prensa

- Vinculació de les presentacions, bibliografies i/o visionats amb exemples etnogràfics provinents de la
premsa, la pròpia experiència o l'observació etnogràfica

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques i pràctiques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Seminaris de discussió de les lectures obligatòries 6 0,24 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Tutories individuals i en grup 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 7

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lectures 12 0,48 3, 4, 5, 6

Lectures i elaboració de treballs escrits 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació
4



Avaluació

Avaluació

Avaluació continuada

L'avaluació de l'assignatura s'entén com un procés continuat que s'estén durant el període lectiu i es
desenvolupa a través de 3 (tres) activitats.

- Les qualificacions utilitzades seguiran l'escala 0-10 amb un sol decimal.

- Per considerar superada l'assignatura es necessitarà obtenir una nota mínima de 5,0 com a nota mitjana
resultant de les notes obtingudes en cada una de les activitats, considerant el percentatge de cada una d'elles
en la nota final.

- Un cop superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

- La programació de las activitats d'avaluació no es podrà modificar una vegada validada i publicada aquesta
Guia Docent a menys que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat, en aquest cas es proposaria
una nova programació dins del període lectiu corresponent.

- Els que per assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius
previstos en les seves respectives normatives no poguessin concórrer a alguna de les activitats d'avaluació
programades, tenen dret a que se'ls programi un dia i hora diferents per a la seva realització.

- Els que participin en les diferents activitats d'avaluació i ho necessitin, rebran una justificació documental
d'aquesta participació.

- Els que realitzin qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'una
activitat d'avaluació, aquesta i tota l'assignatura es qualificarà amb 0, amb independència del procés
disciplinari que es pugui instruir.

- -La qualificació de "No avaluable" en l'acta final d'avaluació implica l'esgotament dels drets inherents a la
matrícula de l'assignatura" encara que el "No avaluable" no constarà en l'expedient acadèmic.

- La còpia o plagi, tant en el cas dels treballs com en el cas dels exàmens, constitueix un delicte que serà
sancionat amb un 0 (zero) a l'activitat, pèrdua del dret a re-avaluació i es suspendrà tota l'assignatura.
Recordar que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o una part el treball d'un/a altre/a company/a.
"Plagi" és presentar tot o part d'un text d'un/a autor/a com a propi, sense citar les fonts, sigui en paper o en
format digital. Normativa vigent: Article 116. Resultats de l'avaluació (Article modificat per Acord de Consell de
Govern de 19 de març de 2015): En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una
variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb
independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en
els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Escala de qualificació:

Fins a quin punt s'han aconseguit els objectius assenyalats en els criteris de qualificació?

- 0: ,  o  sense justificació degudament acreditadaabsent, no entregat entrega fora de termini del Moodle

- 1-4,9: entrega  requerits en cada casno basada en els materials d'anàlisi

- 5-6,9: entrega  dels materials proposatsbasada només en una descripció o resum

- 7-8,9: entrega basada en els materials proposats  materials addicionals  exemples etnogràficsincorporant o
-experiència, premsa, observació

- 9-10: entrega basada en els materials proposats  materials addicionals  exemples etnogràficsincorporant i
-experiència, premsa, observació.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Activitat 1: Comentari (30%)

80% de participació i lliurament a la setmana següent de la sessió a través de Moodle d'un comentari de 200
paraules sobre cada una de les sessions de treball/anàlisis dels textos de lectura obligatòria i les ponències
convidades. En total hi haurà 15 comentaris: 10 lectures obligatòries i 5 ponències o cinefòrums.

Activitat 2: presentació grupal (30%)

Realització i presentació oral a classe d'un màxim de 10 minuts en grups de tres persones d'un treball
d'anàlisis d'un mínim de 10 hores de material audiovisual escollit i 2 lectures a escollir entre les opcions
proposades en aquesta guia docent -integrades per una lectura obligatòria, una lectura addicional
proprocionada i una lectura de lliure elecció. Cada opció de lectures  podrà ser escollida per un grupnomés
d'estudiants.

Activitat 3: Test (40%)

Test escrit individual a classe sobre el contingut de les sessions, incloent les lectures obligatòries, les
ponències i els visionats relacionats.

Sobre la reevaluació

Podran els que:re-avaluar l'assignatura 

- Hagin obtingut una nota mitjana de les 3 (tres) activitats d'avaluació 3,5

- La re-avaluació constarà d'una única proba i es realitzarà entre el 20 i el 31 de gener de 2020 en el dia, hora
i lloc establert per la Facultat.

- La obtinguda en la constituirà la de l'assignatura.nota re-avaluació nota final 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comentaris de les lectures obligatòries (8) i les ponències (4) 30% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Exàmen final 40% 18,5 0,74 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Presentacions en grup: lectures i audiovisuals 30% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia general

Barnard, A. (2000).  Cambridge: Cambridge University Press.History and theory in anthropology.

Bohannan, P. (1996).  Madrid: Ediciones Akal.Para raros, nosotros: Introducción a la antropología cultural.

Bohannan, P. y Glazer, M. (2001). Antropología. Lecturas. Madrid: Mc Graw Hill. - Delaney, C. et al (2011). 
 Oxford: Wiley-Blackwell. 2 edition.Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology.

Eriksen, T. H. et. al. (2001). A history of anthropology. London: Pluto Press. - Eriksen, T. H. [1995] (2001). 
. London - Sterling - Virginia:Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology

Pluto Press.

Héritier, F. (1996). . Barcelona: Ariel.Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia
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Lewin, E. (2006). Oxford: Blackwell.Feminist Anthropology. A Reader. 

Ingold, T. (1994). . London-New York: Routledge.Companion encyclopedia of anthropology

Kottak, C. P. (2002). . Madrid: McGraw-Hill.Antropología cultural. Espejo para la humanidad

Raport, N. [1999] (2014). . Abingdon-New York:Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts
Routledge. 3 edition.

Velasco, H. comp., (2010).  Madrid: Trotta.Lecturas de antropología social y cultural. La cultura y las culturas.

Bibliografia Obligatòria de l'assignatura per temes:

 Tema 1: Què és l'antropologia?

Lavenda, R. y Shultz, R. (2008) What is Anthropology? In Anthropology: What Does It Mean to Be Human?
(pp. 3-20). Oxford: Oxford University Press.

Ortner, S. (1979). ¿Es lamujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En
Harris, Olivia y Kate Young, comp.,  (p. 109-131).Antropologia y feminismo

Tema 2: Aproximació història a l'antropologia

Malinowski, B. [1922] (1972). Introducción: objeto, método y finalidad de esta investigación. En Los
argonautas del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva Guinea Melanésica.
Barcelona: Península, 37-54.

Tema 3: Economia i intercanvi

Mauss, M. [1924] (2009). Los dones intercambiados. En Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio
 (pp. 81-106). Buenos Aires: Katz.en las sociedades arcaicas

Tema 4: Famílies

Ginsburg, F. & Rapp, R. (1991). The politics of reproduction. , , 311-43.Annual Review of Anthropology 20

Tema 5: Poders

Foucault, M. [1976] (2009). Derecho de muerte y poder sobre la vida. En  (pp. 143-169).La voluntad del saber
Madrid: Siglo XXI

Tema 6: Sistemes de creences, simbolisme i ritual

Douglas, M. [1969] (2007). La impureza secular. En Pureza y peligro. Un anàlisis de los conceptos de
 Buenos Aires: Siglo XXI.contaminación y tabú.

Tema 7: Per què serveix l'antropologia?

Godelier, M. (2016). En el mundo de hoy, la antropología es más importante que nunca, AIBR Revista de
, 10(3): 59-77.Antropología Iberoamericana

http://www.aibr.org/antropologia/netesp/numeros/1101/110104.pdf

Bibliografia a escollir per l'activitat 2

Opció 1: Què és l'antropologia?

Carsten, J. (2007) How do we know who we are? In Astuti, R., Parry, J., y Stafford, C. (Eds.). Questions of
 (pp. 22 -54). Oxford: Berghahn Books.anthropology

Lavenda, R. y Shultz, R. (2008) What is Anthropology? In Anthropology: What Does It Mean to Be Human?

7

http://www.aibr.org/antropologia/netesp/numeros/1101/110104.pdf


Lavenda, R. y Shultz, R. (2008) What is Anthropology? In Anthropology: What Does It Mean to Be Human?
(pp. 3-20). Oxford: Oxford University Press.

Opció 2: Què és l'antropologia?

Durkheim, E. [1895] (2001). ¿Qué es un hecho social? . México: FCE,En Las reglas del método sociológico
38-52.

Lavenda, R. y Shultz, R. (2008) What is Anthropology? In Anthropology: What Does It Mean to Be Human?
(pp. 3-20). Oxford: Oxford University Press.

Opció 3: Què és l'antropologia?

Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En
Harris, Olivia y Kate Young, comp.,  (p. 109-131). Barcelona: Anagrama. Antropologia y feminismo Accés

.online

Stets, J. E. y Burke, P. J. (2000). Feminity/Masculinity. In Borgatta, E. F. and Montgomery, R. J. V. (Eds.), 
, Revised Edition. New York: Macmillan, pp. 997-1005.Encyclopedia of Sociology

Opció 4: Què és l'antropologia?

Héritier, F., (2007). Introducción. Lofemenino vivo. En . México:Masculino/Femenino II. Disolver lajerarquía
FCE, 11-30.

Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En
Harris, Olivia y Kate Young, comp.,  (p. 109-131). Barcelona: Anagrama. Antropologia y feminismo Acceso

.online

Opció 5: Aproximació històrica a l'antropologia?

Malinowski, B. [1922] (1972). Introducción: objeto,método y finalidad de esta investigación. En Los argonautas
. Barcelona:del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva Guinea Melanésica

Península, 37-54.

Mead, M. [1925] (1990). V. La joven en la comunidad. En  (pp. 101-111).Adolescencia y cultura en Samoa
Barcelona: Paidós.

Opció 6: Aproximació històrica a l'antropologia?

Malinowski, B. [1922] (1972). Introducción: objeto, método y finalidad de esta investigación. En Los
.argonautas del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva Guinea Melanésica

Barcelona: Península, 37-54.

Marcus, G. [1986] (1991). Problemas de la etnografía contemporánea en el mundo moderno. Marcus G. y
Clifford J. [1986] (1991). . Madrid: Júcar. pp. 235-268.Retóricas de la antropología

Opció 7: Economia i intercanvi

Mauss, M. [1924] (2009). Los dones intercambiados. En Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio
 (pp. 81-106). Buenos Aires: Katz.en las sociedades arcaicas

Marre, D., San Román, B. y Guerra, D. (2018). On reproductive work in Spain. Transnational adoption, egg
. , (2): 158-173.donation, surrogacy Medical Anthropology 37

Opció 8: Economia i interncanvi

Mauss, M. [1924] (2009). Los dones intercambiados. En Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio
 (pp. 81-106). Buenos Aires: Katz.en las sociedades arcaicas
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Lafuente, S. (2018). Egg Donation in the Making: Gender, Selection and (In)Visibilities in the Spanish
Bioeconomy of Reproduction. En Pavone, V. y Goven, J. (2018). Bioeconomies: life, technology and capital in

 (pp. 253-278). Cham: Palgrave McMillan.the 21  Centuryst

Opció 9: Famílies

Ginsburg, F. & Rapp, R. (1991). The politics of reproduction. , , 311-43.Annual Review of Anthropology 20

Marre, D. (2018). El retraso de la maternidad. En Devesa, M., Rodríguez, A., Veiga, A. (eds.), Ser madre a los
 (pp. 8-31). Barcelona: Grijalbo / Penguin Random House Grupo Editorial.40 (y más allá). Lo que has de saber

Opció 10: Famílies

Ginsburg, F., & Rapp, R. (1991). The politics of reproduction. , 20, 311-343.Annual Review of Anthropology

Pichardo, J.I., de Stéfano, M. & Martín-Chiappe, M.L. (2015). (Des)naturalización y elección: emergencias en
la parentalidad y el parentesco de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Revista Dialectología y

, LXX(1):187-203.TradicionesPopulares

Opció 11: Poders

Foucault, M. [1976] (2009). Derecho de muerte y poder sobre la vida. En  (pp. 143-169).La voluntad del saber
Madrid: Siglo XXI

Fassin, D. (2010). El irresistible ascenso del derecho a la vida. Razón humanitaria y justicia social. Revista de
, 191-204.Antropología Social 19:

Opció 12: Poders

Foucault, M. [1976] (2009). Derecho de muerte y poder sobre la vida. En  (pp. 143-169).La voluntad del saber
Madrid: Siglo XXI

Wade, P. (2014). Raza, ciencia, sociedad.  2, núm. 4, 35-62.Interdisciplina

Opció 13: Sistemes de creences, simbolisme i ritual

Douglas, M. [1969] (2007). La impureza secular. En Pureza y peligro. Un anàlisis de los conceptos de
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