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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits prèvis, però s'aconsella haver cursat l'assignatura de Principis Bàsics
d'Antropologia Social i Cultural.

Objectius

Objectiu de l'assignatura

L'objectiu de l'assignatura  és oferir un aprofundiment a l'Antropologia Social iIdentitat, Diferència i Desigualtat
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 específica de la disciplina que analitza com sovint, les diferències
es converteixen en desigualtats, 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 la identitat, les identitats, 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 cinc temes una visió d'aprofundiment a
l'antropologia. 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.
Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
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.
Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per
raó de sexe, gènere i orientació sexual.

Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
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1.  

2.  
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8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'estructura social amb perspectiva de gènere.
Definir els conceptes necessaris per entendre l'estructura social en clau de gènere.
Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Fer un ús inclusiu del llenguatge.
Identificar els mecanismes de desigualtat de gènere i de la seva reproducció en les societats no
occidentals.
Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics, de parentiu, polítics, simbòlics i
cognitius, educatius i de gènere, i la teoria antropològica a la qual es refereixen.
Identificar situacions de desigualtat de gènere en diferents àmbits (legals, laborals, educatius, familiars)
i aportar propostes d'actuació per combatre-les.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Relacionar els debats més actuals entorn dels diferents enfocaments de gènere amb el context social i
històric en què sorgeixen.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

Continguts

L'assignatura  és l'aprofundiment a l'estudi de la variabilitat socioculturalIdentitat, Diferència i Desigualtat
humana, des d'una perspectiva comparativa. Al llarg del semestre es s'aprofundeix en els conceptes
d'identitat, diferència i desigualtat: d'on sorgeixen, com es converteixen en el camp d'estudi principal de
l'Antropologia, així com eines d'anàlisi, recerca i transferència. 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 aprofundiment sobre la disciplina antropològica.

Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i les altres

- Com es defineix el concepte de persona

- El concepte d'alteritat en la història occidental

- Perspectiva emic / ètic

- Performativitat

- La influència del sexe i la sexualitat en el concepte de persona

Tema 2. Identitat

- adquisició d'identitat: el naixement: inici de la vida

- preservació i pèrdua de la "identitat": preservació de la fertilitat, donació i recepció de gàmmets
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- pèrdua d'identitat: la mort individual i la mort social

Tema 3: Normalitats i anormalitats: la patologització de les diferències

- Normalitats i anormalitats

- Diversitats sexuals

- Funcionalitats diverses

- Diversitats familiars

- Cossos diversos

- Tècniques de "millora" del cos

Tema 4: L' organització social de les diferències i les desigualtats

- biopolítica, governabilitat i the polítics of life itself

- reproducció estratificada

- circulació de cossos i les seves parts

Tema 5: la transferència de la recerca antropològica: eines per un món millor

- l'antropologia i els seus àmbits d'intervenció

- intervenció en reproducció: qüestionant les identitats genètiques i sanguínies

- intervenció en comunitats educatives: sexualitat, infància i diversitat familiar

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
informacions fonamentals de l'assignatura (horaris de tutories, canvis de dates en les activitats o lliuraments

. Per tant, programats, incidències vàries, novetats, etc.) és responsabilitat seva estar atent 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 B9-233.

- Els dilluns de 14:45 a 16:45 (concertades per email) i els divendres de 10:15 a 12:15
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Es suggereix realitzar al menys una tutoria individual durant el primer mes de l'assignatura.

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 treball

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

Escala de qualificació:

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

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

- 1-4,9: entrega no basada en els materials d'anàlisi requerits en cada cas

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

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

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

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes Teòriques i pràctiques 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Lectures 15 0,6 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12

Lectures i elaboració de treballs escrits 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Seminaris de discussió de les lectures obligatòries 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tutories individuals i en grup 2,5 0,1 2, 3, 10, 11

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Activitats d'avaluació

Activitat 1: Comentari (30%)

Lliurament d'un comentari de 500 paraules relacionant 3 dels 8 textos de lectura obligatòria, que no s'utilitzin
per realitzar l'activitat d'avaluació 2.

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 observació participant y/o material audiovisual escollit, 2 lectures a
escollir entre les opcions proposades en aquesta guia docent integrades per una lectura obligatòria i una
lectura addicional, i 1 lectura de lliure elecció. Cada opció de lectures  podrà ser escollida per un grupnomés
d'estudiants.

L'activitat es dividirà en tres lliuraments:

- Guió de la presentació i elecció i fonamentació del material audiovisual (20% de la nota)

- Power point o prezzi de la presentació oral (10% de la nota)

- Presentació oral (60% de la nota, dividida en 40% de la nota assignada per el professorat i el 20% de la nota
assignada per l'alumnat a través de la co-avaluació).

Activitat 3: Test (40%)

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

Normativa d'avaluació

- 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.

- 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.

5



- 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 quees pugui instruir.

- La còpiao 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. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

- 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.

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 realitzaràel dia, hora i lloc establerts per la Facultat

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

Avaluació en cas de no presencialitat

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

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, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Exàmen final 40% 18,5 0,74 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Presentacions en grup: lectures i audiovisuals 30% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Bibliografia

Bibliografia General

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

Carrithers, M., Collins, S. & Lukes, S. (1985) (Eds.). The category of the person. Anthropology, philosophy,
. Cambridge: Cambridge University Press.history
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Foucault, M. [1965] (2001). . Madrid: Siglo XXI.El nacimiento de la clínica

Le Breton, D. [1990] (2002). . Buenos Aires: Nueva Vision.Antropología del Cuerpo y Modernidad

Lewin, E. (2006).  Oxford: Blackwell.Feminist Anthropology. A Reader.

Lock, M., & Farquhar, J. (2007). . London:Beyond the body proper. Reading the anthropology of material life
Duke University Press.

Moreras, J. (2019). Socio-antropología de la muerte: Nuevos enfoques en el estudio de la muerte. Tarragona:
Publicacions URV. Disponible online:

Robben, A. (Eds.) (2018). . New Jersey: Wiley Blackwell.A Companion to the Anthropology of Death

Bibliografia Obligatòria de l'assignatura per temes:

Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i els altres

Mauss, M. [1936] (1959). Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la noción del 'yo'.
En  (pp. 311-333). Madrid: Tecnos.Sociología y Antropología

Foucault. M. [1981] (1990). Tecnologías del yo. En  (pp. 45-95).Tecnologías del yo y otros textos afines
Buenos Aires: Paidós.

Tema 2. Identitat

Kaufman, S. R. & Morgan, L. M. (2005). The Anthropology of the Beginnings and End of Life. Annual Review
, 317-341.of Anthropology, 34

Marre, D. (2014). Displaced children and stolenbabies. State of exception, fear and public secrets in
contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an anthropology of

 Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available at: displaced childhoods.
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exceptio

Tema 3: Normalitats i anormalitats: la patologització de les diferències

Goffman, E. (1963). Estigma e identidad social. En Estigma. La identidad deteriorada (pp. 11-55). Buenos
Aires: Amorrortu.

Foucault, M. [1974-1975] (2000). Clase 19 de marzo de 1975. En  (pp. 269-297). Buenos Aires:Los anormales
FCE.

Tema 4: L' organització social de les diferències i les desigualtats

Fassin, D. (2010). El irresistible ascenso del derecho a la vida. razón humanitaria y justicia social. Revista de
, (1), 191-204.Antropologia Social 19

Tema 5: la transferència de la recerca: com s'aplica l'antropologia

San Román, B.; Gaggiotti, H. and Marre, D. (2015). "You don't take anything for granted": using anthropology
 (2):to improve services, practices and policies for adoptive families. Annals of Anthropological Practices 39

205-220.

Bibliografia a escollir per l'activitat 2

Opció 1: Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i els altres

Mauss, M. [1936] (1959). Sobre una categoría del espíritu humano:la noción de persona y la noción del 'yo'.
En  (pp. 311-333). Madrid: Tecnos.Sociología y Antropología
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Surallés, A. (2002). De la percepción en antropologia. Algunas reflexiones sobre la noción de persona desde
los estudiós amazónicos. Indiana, 19-20: 59-72.

Opció 2: Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i els altres

Mauss, M. [1936] (1959). Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la noción del 'yo'.
En  (pp. 311-333). Madrid: Tecnos.Sociología y Antropología

Irving, A. (2017). Detours and puzzles in the land of the living. Toward and imperiled anthropology. En The Art
 (pp. 69-102). Chicago: Hau Books.of Life and Death. Radical Aesthetics and Ethnographic Practice

Opció 3: Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i els altres

Foucault. M. [1981] (1990). Tecnologías del yo. En  (pp. 45-95).Tecnologías del yo y otros textos afines
Buenos Aires: Paidós.

Strathern, M. (2016). Sex and the concept of the person. En  (pp. 175-244). Chicago:Before and After Gender
Hau Books.

Opció 4: Tema 1. El concepte de persona: nosaltres i els altres

Foucault. M. [1981] (1990). Tecnologías del yo. En  (pp. 45-95).Tecnologías del yo y otros textos afines
Buenos Aires: Paidós.

Strathern, M. (2004). The Whole Person and Its Artifacts.  1-19.Annual Review of Anthropology, 33:

Opció 5: Tema 2. Identitat

Kaufman, S. R. & Morgan, L. M. (2005). The Anthropology of the Beginnings and End of Life. AnnualReview of
, 317-341.Anthropology, 34

Strathern, M. [1996] (2003). ¿Habilitar la identidad? Biología, elección y nuevas tecnologías reproductivas. En
Hall, S. (Eds.), Cultura e identidad cultural (pp. 69-93). Buenos Aires: Amorrortu.

Opció 6: Tema 2. Identitat

Marre, D. (2014). Displaced children and stolen babies. State of exception, fear and public secrets in
contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an anthropology of

 Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available at: displaced childhoods.
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exceptio

Saidel, M. (2013). Más allá de la persona: lo impersonal en el pensamiento de Roberto Esposito y Giorgio
Agamben. : 159-176.Eikasia, 51

Opció 7: Tema 2. Identitat

Marre, D. (2014). Displaced children and stolen babies. State of exception, fear and public secrets in
contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an anthropology of

 Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available at: displaced childhoods.
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exceptio

Taylor, A. (1993). 'Remembering to forget: identity, mourning and memory among the Jivaro'. 653-78.Man 28:

Opció 8: Tema 3. Normalitats i anormalitats: la patologització de les diferències

Goffman, E. (1963). Estigma e identidad social. En Estigma. La identidad deteriorada (pp. 11-55). Buenos
Aires: Amorrortu.
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San Román, B. (2015). De la dificultad de pensar la construcción de la identidad sin anclajes: la adopción
. , (510-5):transnacional en España Scripta Nova: Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 19

741-798.

Opció 9: Tema 3. Normalitats i anormalitats: la patologització de les diferències

Foucault, M. [1974-1975] (2000). Clase 19 de marzo de 1975. En  (pp. 269-297). Buenos Aires:Los anormales
FCE.

Fassin, D. (2013). Discrimination. En . (pp. 144-173).Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing

Opció 10: Tema 3. Normalitats i anormalitats: la patologització de les diferències

Foucault, M. [1974-1975] (2000). Clase 19 de marzo de 1975. En  (pp. 269-297). Buenos Aires:Los anormales
FCE.

Russo, M.T. (2018). Belleza, naturaleza y artificio. Las utopies del cuerpo post-natural. Sociología y
, (1): 17-26.Tecnociencia 8

Opció 11: Tema 4. L'organització social de les diferències i les desigualtats
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