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Objectius

Assignatura optativa que forma part de la matèria d'"Àmbits temàtics generals de l'antropologia". S'imparteix al
primer semestre.

L'objectiu general de l'assignatura és formar l'estudiantat en les teories i mètodes d'estudi de la societat com a
fenomen històric, partint de la base que l'anàlisi de la dimensió diacrònica i processual forma part de la
mateixa tasca antropològica.

Es presentaran diferents autors, autores i escoles de pensament que han proposat models d'anàlisi
processual i històrica de les societats; es mostraran els problemes metodològics derivats d'estudiar tant les
societats del passat com les societats presents en moviment, a partir de l'etnografia de l'arxiu, la història oral i
les tècniques visuals. Es discutiran diferents monografies il·lustradores del  de l'antropologiamodus operandi
històrica en diversos camps clàssics, amb una especial atenció als estudis colonials, els sistemes de poder i
classificació, les formes d'experiència religiosa, així com el problema de la modernitat.

En acabar l'assignatura, l'alumnat serà capaç de:

Incorporar la dimensió històrica en l'anàlisi antropològica de la societat.
Conèixer i aplicar els principals mètodes per a l'anàlisi diacrònica i l'estudi del canvi social.

Competències

Antropologia Social i Cultural
Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
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
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Demostrar que es coneixen i es comprenen els debats epistemològics i metodològics en antropologia i
les principals tècniques de recerca.
Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
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

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
propi.
Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Aplicar els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural a la comprensió de les relacions entre
diferents societats i cultures.
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Conèixer i avaluar els debats metodològics de l'antropologia social i cultural.
Diferenciar entre els conceptes teòrics de l'antropologia i els conceptes indígenes.
Establir la connexió històrica entre el coneixement etnogràfic i el desenvolupament teòric.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
Fer un ús ètic de la informació, sobretot quan té caràcter personal.
Identificar i aplegar críticament la bibliografia bàsica que ha conformat el camp d'estudi.
Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
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.
Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
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.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

1. Presentació de l'antropologia històrica

- Història d'una falsa dicotomia

- Aproximacions i propostes. De la història de les mentalitats als Comaroff

2. Desafiaments metodològics

- Desmuntant el cronocentrisme. Història, històries

- Etnografies de l'arxiu
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- Etnografies de l'arxiu

- Observar les fonts visuals

- Història oral i les polítiques de la memòria

3. Aplicacions i anàlisis de l'antropologia històrica des de l'estudi del poder

- Situacions colonials. Interseccions, formes de dominació i resistència

- Sistemes de classificació i producció de l'exclusió: de la sang a la raça i la cultura

- Visions religioses, aparicions i tensions socials

- Història global i modernitats múltiples

Metodologia

Metodologia docent:

Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC).
Presentació i discussió de casos.
Presentació de directrius per a l'anàlisi autònoma de documentació en arxius i bases de dades
històriques i etnogràfiques.
Elaboració de resums de lectures i discussió.
Realització d'esquemes i projectes de recerca.

Activitats Formatives:

Classes teòriques i sessions de discussió orientada.
Definició d'enfocaments i mostra de metodologies d'anàlisi diacrònica.
Lectura comprensiva i discussió de textos.
Elaboració d'un projecte de recerca.
Estudi individual i discussió en equip per a l'elaboració de treballs.
Exposicions orals i elaboració de treballs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Discussions de grup classe 15 0,6 3, 5, 8, 10, 12, 16, 21, 22

Exposicions del docent 35 1,4 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22

Tipus: Supervisades

Treballs i exposicions individuals o en equip 17 0,68 3, 4, 8, 10, 11, 12, 17, 21, 22

Tutories preparació de treball escrit 5 0,2 3, 8, 10, 12, 20, 22

Tipus: Autònomes

Estudi personal i preparació de treballs 40 1,6 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21
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Lectures, prospecció i anàlisi d'informació 35 1,4 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 22

Avaluació

Al principi de curs es facilitarà un cronograma amb el calendari d'activitats d'avaluació i les instruccions dels
exercicis. Consulteu regularment el Moodle per a ampliar/actualitzar la informació d'aquesta guia i per
qüestions de funcionament general del curs.

Participació activa a classe: discussió de lectures (10%) i presentació de projecte
de recerca (10%)

20%

Proves teòriques 30%

Elaboració de treballs 50%

L'assignatura s'avalua a partir dels següents mòduls:

Mòdul 1. Participació (20%)

- Presentació i discussió de lectures: 10% presentació oral

- Reflexió i discussió d'un projecte de recerca: 10%

Mòdul 2. Prova escrita (30%)

- Prova sobre les lectures discutides a classe i les seves aplicacions: 25%

- Lliurament escrit de la lectura presentada oralment: 5%

Mòdul 3. Treball de recerca (50%)

- Projecte de recerca: lectura d'una monografia temàtica orientadora (20%) + aplicació a un cas pràctic de
recerca (30%)

- En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

- Per tal de superar l'assignatura cal aprovar el mòdul 2 de proves escrites i el mòdul 3 del treball de recerca
ambuna qualificació mínima de 5.

- Per participar al procés de recuperació el professor/a pot exigir a l'estudiant haver obtingut una qualificació
mínima final, que no pot superar en cap cas el 3,5.

- Activitats excloses de recuperació: la no presència durant la presentació oral de la lectura (10% de la nota) i
durant la presentació de la recerca en curs (10% de la nota) no es podran recuperar.

- L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

-  PLAGI: 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.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs 50
%

0 0 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24

Presentacions orals i participaci? a
classe

20% 1 0,04 1, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23

Proves teòriques escrites 30% 2 0,08 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22
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Programari

Processador de textos (tipus Word), Powerpoint.
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