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Objectius

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA

Assignatura de Primer curs que desenvolupa la formació bàsica per cursar els estudis d'Antropologia Social i
Cultural i que correspon a la matèria bàsica 'Conceptes i camps bàsics de l'Antropologia'.

Introducció als camps clàssics de l'Antropologia (economia, política, parentiu, religió) a través de casos
etnogràfics específics i el detall d'una monografia, per tal de proporcionar una aproximació holista a la
diversitat cultural i permetre el contrast amb el nostre context sociocultural i amb d'altres exemples etnogràfics.
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OBJECTIUS FORMATIUS:

L'alumnat haurà de reconèixer i identificar la realitat complexa i canviant dels pobles del Magreb, des del
passat recent fins a la situació social actual, marcada per processos de modernització, globalització i diàspora,
i rebrà les eines per deconstruir els estereotips sobre l'alteritat i els seus usos polítics. L'alumnat haurà de ser
capaç de detectar i analitzar les dimensions sòcioculturals centrals així com els principals canvis i continuïtats
de les societats magribines en els seus principals àmbits: l'àmbit econòmic i ecològic, l'àmbit polític i
d'organització social, les relacions de parentiu, i les varietats simbòliques, religioses i rituals. A partir d'aquí es
presentaran estudis de cas etnogràfics, especialment de la zona nord del Marroc, i s'oferiran eines per
analitzar aquestaàrea des d'un punt de vista dinàmic, tot considerant el conflicte pel poder, la construcció de
desigualtats de gènere i comunitàries i l'impacte dels processos de modernització (colonització, urbanització,
emigració), per tal de poder interpretar fenòmens contemporanis.
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Competències

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 habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius
planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp 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 del parentiu, l'economia,
la política i la religió.
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.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Conèixer i comprendre els processos diversos de relació intercultural.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
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.
Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius
plantejats.
Prendre consciència de la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.
Utilitzar el corpus etnogràfic en la crítica cultural.
Utilitzar els conceptes bàsics de l'antropologia social i cultural per comprendre les relacions entre
diferents societats i cultures.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts
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1. Introducció

Etnocentrisme i alteritat

Diversitats: ètnia, religió, classe
2



Diversitats: ètnia, religió, classe
Etnografiar el Magreb

2. Relacions econòmiques i organització social

Sistemes agrícoles i ramaders en transició
Formes d'intercanvi
L'economia informal de la frontera

3. Poder, parentiu i organització social

El poder de la genealogia: estat i tribu
Patrons i clients
Poders i contrapoders

4. Parentiu i relacions de gènere

Dimensions del parentiu
Matrimoni i aliança
Nocions de persona i gènere

5. Islam, text i religió popular

Religió, màgia i sistemes simbòlics
Islam popular
Moviments de revitalització

Metodologia

Metodologia Docent:

Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC).
Visionat i discussió de documentals etnogràfics.
Directrius per a la cerca autònoma d'informació.
Elaboració d'assajos i comentaris de text sobre material bibliogràfic i audiovisual (individuals o en grup).

Activitats Formatives:

Classes teòriques i sessions de discussió orientada de documents audiovisuals i escrits.
Presentació i discussió de casos etnogràfics i explicació de conceptes clau.
Observació etnogràfica en petits grups.
Lectura comprensiva i discussió de textos, i anàlisi de productes audiovisuals
Estudi individual i discussió en equip prèvia a la presentació de treballs.
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

Classes magistrals 40 1,6 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18

Debats sobre audiovisuals i lectures 10 0,4 4, 5, 10, 13
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Tipus: Supervisades

Tutories individuals i col·lectives 15 0,6 5, 6, 10, 13

Tipus: Autònomes

Elaboració i presentació de treballs 30 1,2 4, 5, 6, 10, 13, 17, 18

Estudi i treball personal 50 2 3, 8, 10, 13, 15, 18

Avaluació

Al principi del curs es presentarà un cronograma amb les dates de les proves d'avaluació i el contingut
específic dels exercicis. Aquesta informació estarà disponible al Moodle. Consulteu regularment el Moodle.

AVALUACIÓ

40% Lliurament de treballs

20% Presentacions i participació

40% Proves escrites

- 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 de lliurament de treballs i el mòdul de proves escrites
amb una 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 una sortida, pràctica o presentació no es podrà
recuperar.

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

-  En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa dePLAGI:
la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del
procés disciplinari que s'hi puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes
d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

Presentacions i participaci? activa a
classe

20% 3 0,12 1, 4, 6, 7, 10, 13, 18, 19
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Proves te?riques 40% 2 0,08 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18
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Programari

Processador de textos (tipus Word).
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