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Prerequisits

No hi ha cap requisit previ però es recomana matricular-se després d'haver cursat l'assignatura Anàlisi
Antropològica del Món Contemporani.

Objectius

Contextualització:

L'assignatura analitza la intervenció social de les polítiques públiques i les diverses perspectives
d'aplicació de l'antropologia social i cultural. Es centra en les polítiques adreçades a problemes socials i
a grups/entorns/sectors de la societat a nivell global i local afectats per aquests problemes.

Objectius formatius:

Aprendre a fer propostes per aplicar els coneixements i els mètodes de l'antropologia social i cultural al
diagnòstic, el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques en diferents àmbits i
problemàtiques
Conèixer els debats teòrics i metodològics rellevants de la relació entre l'antropologia social i cultural i
les polítiques públiques a partir de lectures, material audiovisual i d'estudis de cas amb metodologia
ABP

1



1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

20.  

21.  

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.
Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius
planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
Dissenyar un projecte adaptat als requeriments del demandant i a les característiques i les necessitats
de les poblacions objecte d'estudi.
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.
Intervenir en diferents contextos i camps d'aplicació de l'antropologia (relacions interculturals,
desenvolupament i cooperació, parentiu, salut, educació, utilització social de l'espai i altres àrees
d'intervenció).
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

Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Avaluar l'ajust sociocultural dels qüestionaris d'enquesta utilitzats en recerques a petita i gran escala.
Conciliar en els projectes d'intervenció les demandes de l'Administració i de les poblacions afectades.
Conciliar les demandes i les necessitats de les poblacions objecte d'estudi.
Conèixer alguns casos pràctics d'intervenció.
Conèixer i comprendre les bases de l'aplicació de l'antropologia en intervencions socials i
mediambientals.
Conèixer i diferenciar els tipus de dissenys d'intervenció, i les potencialitats, les limitacions i els biaixos
que tenen.
Conèixer i saber portar a la pràctica la participació professional en intervencions en diferents contextos
i camps d'aplicació de l'antropologia en l'àmbit de les relacions entre cultura i societat.
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.
Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
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.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius
plantejats.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.

Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
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Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
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.
Saber fer dissenys etnogràfics corresponents a canvis programats i els dissenys d'avaluació intermedis
i final.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.
Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

L'assignatura es divideix en dos blocs transversals i tres blocs temàtics:

De l'estudi dels problemes socials a l'aplicació de l'antropologia a les polítiques públiques: diversitat,
desigualtat i justícia social. Teories de la pràctica.
Metodologies de la intervenció i teories del canvi: diagnòstic, disseny, implementació i avaluació.
Migracions / Pobresa i polítiques d'integració social: reptes per la cohesió social i la pertinença en
societats plurals
Conflictes inter-grupals, mediació i resolució de conflictes: reptes i experiències globals i locals
Règims de gènere i polítique d'igualtat: de les violències contra les dones. Reptes generals i específics
de la lluita contra la discriminació i la violència contra les dones a les societats contemporànies.

Metodologia

Activitats formatives:

Classes i seminaris dirigits per la professora basats en lectures de textos acadèmics i anàlisi de mitjans i
premsa escrita; informes, normatives i documents polítics; anàlisi de materials audiovisuals relatius als temes
de l'assignatura.

Treball en petit grup d'elaboració d'una proposta arran d'un encàrrec fictici i presentació a la resta de grup les
setmanes 3 (informe de progrés) a 12 (informe final).

Anàlisi de projectes reals amb la participació d'antropòlegs i antropòlogues professionals.

Metodologia docent:

Exposicions i debats en grup de textos llegits i analitzats sobre casos.

Visionat, forum i qüestionari d'aula sobre els materials audiovisuals d'interès.

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

Exposicions del professorat i experts convidats 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 28
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Visionat de documentals i altres activitats d'aula 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 27, 28

Tipus: Supervisades

Tutories de preparació de treball escrit, tutories
individual i col·lectives

2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20,
23, 24, 25, 26, 27, 28

Tipus: Autònomes

Estudi de materials, preparació de prova escrita 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 27,
28

Prospeccions empíriques, anàlisi de materials,
redacció de treballs escrits

18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 23, 24, 25, 26,
27, 28

Avaluació

El sistema d'avaluació consta de tres tipus d'activitats:

1) Tres  individuals (del mateix format que els exericis d'aula), una per cada mòdul temàtic. Valor: 40%proves
de la nota final.

2) Un  en equip d'exploració diganòstica i proposta d'intervenció en un dels temes proposats per laprojecte
professora i exposició oral del treball. Avaluació amb rúbrica específica que es lliura als estudiants amb
l'objectiu de millorar els seus punts febles. Valor: 40% de la nota final.

3) Cinc  a l'aula per parelles/en grup. Lectura i anàlisi de textos relacionats amb els blocs temàtics, iexercicis
presentació oral dels resultats. Valor: 20% de la nota final.

El protagonisme en el procés d'ensenyament-aprenentatge el té l'alumnat i sota aquesta premisa s'ha
dissenyat una metodologia basada en el treball continu, i per tant l'assistència és important en aquesta
assignatura.

REAVALUACIÓ

Si no s'aproven, els treballs individuals i el projecte d'equip poden ser objecte de reavaluació seguint les
indicacions de la correcció.

PLAGI:

En cas que l'alumnat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 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  d'aquesta assignatura serà 0.final

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs escrits 40% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28

Participació discussió en grup.
Fòrum debat

20% 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24,
25, 27, 28, 29

Prova escrita i comentari de textos 40% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24,
25, 26, 27, 28
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