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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,
 i cal cursar-la simultàniament, el mateix semestre i curs, amb l'assignatura deMedi Ambient i Societat

Pràctiques Externes, tant si es cursa la Menció com si no.

Objectius

El  és una assignatura optativa per estudiants de Quart curs del Grau enSeminari de Pràctiques Externes
Antropologia Social i Cultural. S'imparteix el segon semestre, simultàniament a l'assignatura 101265 de 

. És obligatòria per la Menció d'Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient iPràctiques Externes
Societat. Aquesta assignatura està estretament relacionada amb el Seminari d'Aplicacions de l'Antropologia a
les Polítiques d'Intervenció Social.

Implica 150 hores de feina de l'estudiant i està organitzada una sessió de docència setmanal de tres hores, de
presencialitat obligatòria. Es combinen sessions plenàries de tot el grup amb seguiments de grups reduïts
organitzats per afinitats temàtiques.

Els objectius formatius estan orientats al desenvolupament de les següents competències professionals:

Conèixer les especificitats de la pràctica professional de l'antropologia
Familiaritzar-se amb els debats sobre la teoria de la praxi en l'antropologia professional
Consolidar les eines, tècniques i principis ètics clau en l'exercici de la professió
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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.
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.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
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

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques aplicades.
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
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 un ús ètic de la informació, sobretot quan té caràcter personal.
Identificar els aspectes ètics de la intervenció.
Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
Reconèixer la importància que tenen els sistemes de desigualtat interna en els processos d'intervenció.
Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a la intervenció.
Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de
treball de camp.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

El Seminari de Pràctiques Externes està dedicat fer un seguiment estret, posar en comú i reflexionar de forma
ordenada i sistemàtica sobre les experiències de practiques en curs de l'alumnat i les seves necessitats de
formació específica i l'especialització professional en l'exercici de l'antropologia, a partir d'aquestes
experiències.

Es treballaran els continguts dels tres eixos següents:

a) La professió i la professionalització:
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a) La professió i la professionalització:

L'entorn de la práctica professional
Diferències i semblanes: entre la disciplina, les practiques i l'exercici de la professió
Les eines tèoriques, metodologiques i tècniques necessàries per la práctica professional
Singularitat i interdisciplinarietat perspectiva i l'acció professional
Àmbits, condicions i oportunitats per l'antropologia professional en el mercat laboral.

b) L'experiència de les pràctiques externes en curs per part de l'alumnat:

Els àmbits, les entitats i els entorns
Els programes i projectes on tenen lloc les pràctiques
L'entorn relacional, les responsabilitats individuals i la regulació dels equips
El coneixement previ, la identificació d'objectius i tasques i les negociacions
El tipus d'enfocament de les tasques: prospeccions, diagnòstics, avaluacions, altres
La pluralitat dels actors en el camp professional. Subjectes, experts, professionals, entitats,
administracions, altres.
Implicacions, reptes i dilemes de les estades de pràctiques.
Representacions, expectatives i realitats de les pràctiques externes.

c) L'avaluació de les pràctiques externes:

Percepcions i perspectives de l'estudiant, de les figures de tutoria als entorns on es fan les practiques i
de la professora supervisora de practiques.
Informe intermedi i memòria final de l'estudiant; informe final de l'entitat.

Metodologia

La metodología de treball de les sessions té tres modalitats:

Seminari a partir de protocols específics de treball basats en la metodología de la reflexió sobre la
 proporcionats per la professora per abordar els continguts dels tres eixos detallatspráctica

anteriorment.
Seguiment de  d'estudiants que realitzen les practiques en entorns, programes i/oen grups reduits
temes afins.
Organització de  amb ponents externs especialitzats en àmbitsjornades de professionalització
rellevants per les oportunitats de treball professional de l'antropologia, que inclourà per primera vegada
un format de  i prospectiva laboral.saló de l'ocupació

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

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.

50 2 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 12, 14,
15, 16, 17

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

20 0,8 2, 4, 5, 10, 12,
14, 15, 16, 17
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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.

30 1,2 2, 4, 7, 10, 14,
15, 16, 17

Avaluació

L'avaluació es realitza per mitjà de dos mòduls.

Mòdul de participació en seminari i diamització de jornades:

a) Assistència i participació a les sessions plenàries amb lliurament d'exercicis i control de signatura (20%)

b) Assistència i participació a les sessions reduïdes amb lliurament d'exercicis i control de signatura (20%)

c) Relatoria i suport a les jornades professionalitzadores i la fira d'ocupació (10%)

Mòdul d'elaboració de treballs:

d) Primer lliurament sobre l'entorn de pràctiques (15%)

e) Segon lliurament sobre primeres observacions i projecte de practiques (informe intermedi) (15%)

f) Lliurament de la memòria final de practiques (20%)

No avaluable: Estudiants que no assoleixen el 80% d'assistència i participació als dos formats de trobada del
mòdul 1 i/o estudiants que no lliuren els informes individuals en les dates fixades.

Nota final: La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions dels dos mòduls.

Recuperació:

Tindrà dret a recuperación l'estudiant obtingui una nota mitjana final de suspès, havent llilurat tots els exercicis
i els treballs i memoria. La recuperació consistirà en la repetició dels exercicis i/o memòria que s'hagi suspès.

PLAGI.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir auna variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificaràamb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració d'informes i memòria final 50% 30 1,2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18

Preparació i redacció dels exercicis individuals d'aula en
plenària

50% 20 0,8 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19
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Algunes webs d'interès:

Unit 9 - Professional Anthropology - SAPIENS (Recursos i guies per antropologia professional)

Careers in Anthropology - Advance Your Career (americananthro.org)

Anthropology Outside of Academia: How To "Ethnographize" Yourself A Job | Anthropology (uky.edu)

Programari

Cal garantir la connexió a TEAMS.
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