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Objectius

Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tots/totes els/les estudiants del màster,
independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix al segon semestre.

Objectius Generals

Conèixer les diferents estratègies, tradicions, metodologies i tècniques específiques que s'utilitzen per
l'anàlisi dels resultats obtinguts, tant qualitatius com quantitatius, i els programes informàtics existents.
Exposar de forma narrativa els resultats de la recerca segons els cànons crítics de la disciplina, tenint
en compte els públics diversos als quals es dirigeix.

Objectius de Projectes II: Comunicació Científica:
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

Proporcionar orientacions als estudiants de Màster que els permeti entendre el paper de la comunicació
científica en el treball antropològic i elaborar les seves pròpies escriptures. S'enfoca primàriament a ponències
en conferencies i jornades, articles científics i propostes de investigació, però descriure també altres tipus de
comunicació.

Objectius de Metodologia per l'Anàlisi de Dades Qualitatives:

Aquest bloc està dissenyat per a conèixer el concepte, procediments i aplicacions per a l'anàlisi de dades
sòcio-científiques qualitatives, comprenent les seves potencialitats i limitacions. Inclou una part teòrica i una
altra de pràctica amb un exercici de categorització i codificació.

Objectius d' :Anàlisi de Xarxes Socials

Aquest bloc proporciona els fonaments del análisi de xarxes socials, una conjunt de teoriesi tècniques
metodològiques utilitzades en la antropologia i ciencies socials.

Objectius de Migracions internacionals i processos de mixticitat:

L'objectiu d'aquest bloc és aproximar-se a la relació entre les migracions i els processos de mixticitat o
hibridisme sociocultural contemporanis, oferint primer algunes claus teòric-metodològiques sobre migracions i
diversitat, i entrant després més a fons en els processos de mixticitat resultants (parelles/famílies mixtes i els
seus descendents; identitats múltiples, multiracials i multiètniques, capital cultural mixte/múltiple, discriminació,
etc.) des d'una perspectiva interdisciplinar, interseccional i crítica.

Objectius de Laboratori de Recerca:

Discussió dels avenços teòrics i/o metodològics de la pròpia investigació de TFM per àmbits temàtics, amb la
finalitat de madurar els resultats parcials a la llum del panoramadisciplinar. S'espera de l'alumnat que presenta
el seu treball en un dels seminaris i que participi en les altres sessions de discussió.

Competències

Conèixer i aplicar els dissenys teòrics i metodològics, les estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi
de dades específiques per a fer recerques flexibles i emergents en antropologia.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Elaborar interpretacions i explicacions relacionals que permetin comprendre contextos etnogràfics
específics.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar l'ajustament sociocultural de qüestionaris d'enquesta utilitzats en investigacions a petita i gran
escala.
Comunicar conclusions en un context de presentació d'un treball d'investigació antropològic.
Dur a terme de forma autònoma, amb la supervisió del professorat tutor, el procés de documentació,
reflexió i anàlisi de dades i escriptura d'un treball d'investigació i/o intervenció en el context particular
del treball de final de màster d'antropologia
Escollir els arguments adequats en les presentacions orals i escrites i justificar-los amb claredat i
precisió, de forma apropiada per al context i valorant les aportacions d'altres persones.

Escollir i combinar adequadament les diferents tècniques de recollida i anàlisi de dades en una
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Escollir i combinar adequadament les diferents tècniques de recollida i anàlisi de dades en una
investigació antropològica.
Proposar el disseny teòric i metodològic d'intervenció o investigació adequat al context etnogràfic
escollit en la realització d'un treball antropològic.
Reconèixer i fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb el context
etnogràfic de recerca o d'intervenció triat.
Triar els mètodes d'investigació que s'acomodin a l'objectiu de comprensió de la població que s'estudia
i als problemes socioculturals que s'hagin de resoldre.
Utilitzar els procediments d'informació qualitativa i anàlisi de continguts.

Continguts

El mòdul es divideix en 5 blocs:

1. Projectes II: Comunicació Científica

[Prof. responsable: Dra. Miranda Lubbers i a determinar] (7 sessions, 14 hores)

Tema 1. Introducció: El paper de la comunicació en el cicle d'investigació i la carrera científica. Diferents tipus
de comunicació. Aspectes generals (Col·laboració; ètica; gènere).

Tema 2. Preparació d'un article o text científic: Raons per a escriure articles científics; Tipus de revistes
científics; Triar una revista científica; Tipus de contribucions; Sistema de revisió per pars; Elaboració d'un
article o text científic: estructura, continguts i estil.

Tema 3. Preparació de textos etnogràfics: Introducció a la escriptura etnogràfica; Elaboració d'un text
etnogràfic: estructura, continguts i estil; Convencions habituals; El detall etnogràfic: persones, llocs,
esdeveniments, diàleg; Revisió.

Tema 4. Escriptura de una memòria de recerca: Tipus de finançament; Trobar convocatòries; Entendre els
requisits d'una convocatòria; Elaborar una memòria: estructura, continguts i estil; Procés d'avaluació.

Tema 5. Preparació de ponències para conferències: Raons per a participar en conferències; Tipus de
conferències; Convocatòries; Tipus de contribucions; Elaboració d'un resum/pòster/ponència: Estructura,
continguts i estil; Procés d'avaluació.

Tema 6. Conclusió.

2. Metodologia per a l'Anàlisi de Dades Qualitatives

[Prof. responsables: Dra. Beatriz Ballestin] (5 sessions, 10 hores)

Tema 1. Introducció a l' anàlisi de dades qualitatives

Tema 2. L'anàlisi de dades qualitatives: Transcripció, el procés de codificació i tractament de la informació

Tema 3. Aproximacions analítiques: Anàlisi de discurs, anàlisi de continguts, teoria fonamentada

3. Anàlisi de Xarxes Socials

[Prof. responsable: Dr. José Luis Molina] (8 sessions, 16 hores)

Tema 1. Presentació del curs. Introducció. Origen. Principis bàsics de l'anàlisi de xarxes socials. Gestió de
 dades relacionals.

Tema 2. Definicions elementals: densitat, distàncies. Centralitat. Cohesió. Posicions i estructures.

Tema 3. Taller d'anàlisi de xarxes socials (I). Xarxes sociocèntriques o "completes".

Tema 4. Taller d'anàlisi de xarxes socials (II). Social Media.
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Tema 5. Taller d'anàlisi de xarxes socials (III). Xarxes personals.

Tema 6. Anàlisi de temes substantius.

Tema 7. Presentació de treballs i conclusions.

4. Migracions Internacionals i Processos de Mixticitat

[Prof. responsable: Dr. Dan Rodríguez i Teresa Habimana Jordana] (8 sessions, 16 hores)

Sessió 1. Contextualització de les migracions internacionals

Sessió 2. Models de gestió de la diversitat. Superdiversidad i interculturalitat

Sessió 3. Mixticitat i alteritat. Definicions interseccionals

Sessió 4. Mixofòbia i mixofilia en clau històrica. Anàlisi comparada de casos

Sessió 5. Abast sociodemogràfic de la mixticitat. El cas d'Espanya

Sessió 6. Problemàtiques de la categorització i la classificació a partir de la mixticitat

Sessió 7. Navegant la mixticitat. Identificacions múltiples / mixtes. Possibilitats i constriccions

Sessió 8. Discriminació, racialització i racisme. Decolonialitati moviments socials: reivindicació ètnica i
antiracisme

5. Laboratori de Recerca

[Prof. responsable: Dra. Teresa Tapada] (8 sessions, 16 hores)

1 sessió de preparació: 2 hores

5 sessions de grups de discussió: 2 hores/sessió

Metodologia

Classes magistrals/expositives i pràctiques
Lectura i anàlisi d'articles/informes d'interès
Presentació/exposició oral de treballs
Participació en activitats complementàries
Debats
Tutories
Estudi personal

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

Clases magistrales / expositivas y prácticas 70 2,8 1, 8

Tipus: Supervisades
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Presentación / Exposición oral de trabajos, Tutorías 10 0,4 4

Tutorías individuales y/o grupales (presenciales y/o virtuales) 40 1,6 5

Tipus: Autònomes

Elaboración de trabajos, Asistencia y participación activa en clase, Ensayo
individual, Entrega de informes / trabajos

130 5,2 2, 3, 6, 7

Avaluació

Aquest apartat de la Guia Docent conté tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació del mòdul.

Avaluació del mòdul

Es porta a terme un sistema d'avaluació continuada que inclou tres metodologies:

Assistència i participació: primer, per assolir els resultats d'aprenentatge previstos, es considera
fonamental que els estudiants assisteixin a les classes i hi participin activament. Por aquest motiu, 

 a les classes, les discussions, pràctiques i l'exposició oral dels treballs.s'avalua el grau de participació
Aquesta participació es té en compte a la nota final del bloc.
Avaluació continuada de treballs dels blocs: en segon lloc, cada bloc proposa una o diverses activitats
que permeten una avaluació continuada del procés d'aprenentatge. Aquestes activitats poden variar
entre una prova escrita, una exposició oral a classe, la ressenya d'unes lectures, pràctiques a l'aula
d'informàtica o la redacció d'un breu assaig, entre d'altres. El conjunt de les avaluacions dels diferents
blocs que composen el mòdul (30%) i la participació en els diferents blocs (20%) constitueix el 50% de

. El/la professor/a comunicarà els terminis de lliurament de les evidènciesla nota global del mòdul
d'avaluació a l'inici del bloc.
Avaluació del treball individual final del mòdul: la superació d'una avaluació general del mòdul
constitueix el 50% restant dela nota. En el cas del mòdul "Seminari de Recerca" (Mòdul Comú II), el
treball individual final del mòdul consisteix en l'elaboració d'un text cientìfic. S'avalua l'estil acadèmic, la
claredat, la coherència i la fluïdesa de l'argumentació, així com la lògica d'estructuració del text. A més,
els estudiants han de mostrar que saben fer un ús adequat de la cita, com a recurs aclaridor, per a
proporcionar una precisió i un detall majors, evitant en tot moment la paràfrasi. La base d'aquest treball
són les classes del bloc Projectes II, prenent com a punt de partida el treball final del primer mòdul
comú així com el treball en marxa per al TFM. La  del treball de aquest mòduldata de lliurament max.
s'anuncia en el pla docent i calendari del màster.

Cada professor/a determinarà la fórmula d'entrega dels treballs (a través del campus virtual o del correu
electrònic) i informarà l'alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions a l'inicio del seu bloc. El
professorat comunicarà el resultat de l'avaluació mitjançant el Campus Virtual i obrirà un termini de revisió per
consultes abans de comunicar-les al coordinador de cada mòdul pel tancament de les actes. L'estudiant pot
sol·licitar tutories amb el professorat del màster al llarg del curs per aclarir qualsevol punt del contingut dels
cursos.

És fonamental respectar els terminis de lliurament.

 Criteris generals: En linea amb la normativa d'avaluació en els estudis de la UAB, les qualificacions finals
seran en l'escala 0-10 amb un únic decimal. Per considerar superada l'assignatura caldrà obtenir una nota
mínima de 5,0 com nota mitjana resultant de les notes obtingudes en cada una de les activitats avaluades. Un
cop superat el mòdul, aquest nopodrà ser objecte d'una nova avaluació. L'estudiant rebrà la qualificació de
"No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació. En casos excepcionals,
degudament justificats, la comissió del programa del màster podrà resoldre un procediment alternatiu
d'avaluació. En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat (copiar, plagi...etc) que pugui conduir a
unavariació 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. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a

company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin
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company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin
en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: 

.http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

 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) ales 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 la professora vetllarà perquè l'alumnat hi pugui accedir o li oferirà mitjans
alternatius, que estiguin al seu abast.

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

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Asistencia y participación activa en clase 20% 10 0,4 8

Ensayo individual 50% 25 1 2, 3, 6, 7

Entrega de Informes / trabajos 30% 15 0,6 1, 4, 5, 9

Bibliografia

Projectes II: Comunicació Científica

LLIBRE PRINCIPAL:

Smartt Gullion, Jessica (2016). . Rotterdam: Sense Publishers. Bajar gratuitamente con elWriting Ethnography
botón ARE (ver programas): https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6300-381-0

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

Ponències:

Anholt, Robert R. H. (2005). . Elsevier AcademicDazzle 'em with style. The art of oral scientific presentations
Press: Burlington USA.

L'estil acadèmic (per a articles científics, TFMs, ...):

Becker, Howard (2013). Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar o terminar una tesis, un
 Siglo XXI; Edición 1.libro o un artículo.

Belcher, Wendy L. (2010). .Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas: Guía para publicar con éxito
México DF: FLACSO México.

Boellstorff, Tom (2008). . How to Get an Article Accepted at American Anthropologist (or Anywhere) American
 110( ): - . doi: Anthropologist 3 281 83 https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2008.00034.x

Boellstorff, Tom (  . 2010). Howto Get an Article Accepted at American Anthropologist (or Anywhere), Part 2
 112( ): - . doi: American Anthropologist 3 353 56 https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2010.01244.x

Mewburn, Inger, Firth, Katherine, & Lehmann, Shaun (2018). How to fix your academic writing trouble. A
 London: Open University Press.practical guide.
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Saramäki, Jari (2018). How to Write a Scientific Paper. An Academic Self-Help Guide for PhD students.
Independently Published.

Sword, Helen (2012).  Cambridge, MA: Harvard University Press.Stylish Academic Writing.

Redactar etnografies:

Ghodsee, Kristen (2016).  TheFrom notes to narrative: Writing ethnographies that everyone can read.
University of Chicago Press.

Narayan, Kirin (2012).  The University ofAlive in the writing: Crafting ethnography in the company of Chekhov.
Chicago Press.

Van Maanen, John (2011).   : Chicago University.Tales of the Field: On Writing Ethnography 2nd ed. Chicago
Press.

Redactar una memoria de recerca:

Krathwohl, David R. & Nick L. Smith (2005). How to prepare a dissertation proposal: Suggestions for students
 Syracuse University Press: New York.in education and the social and behavioral sciences.

Silverman, Sydel (1991). Writing Grant Proposals for Anthropological Research.  32(4),Current Anthropology,
485-489. doi: https://doi.org/10.1086/203987

El gènere i l'escriptura:

Marçal, Heura, Kelso, Fiona, & Nogués, Mercè (2011). Guia per a l'Ús No Sexista del Llenguatge a la
 Barcelona: Servei de Llengües i Observatori per a la Igualtat,Universitat Autònoma de Barcelona (2ª edición).

Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.uab.cat/doc/llenguatge

Exemples de diferents estils d'escriptura:

Desmond, Matthew (2012). Disposable ties and the urban poor. , 117(5),American Journal of Sociology
1295-1335. doi: https://doi.org/10.1086/663574

Kravel-Tovi, Michal (2019). Jews by choice? Orthodox conversion, the problem of choice, and Jewish
religiopolitics in the Israeli state.  20(1): 47-67. doi:Ethnography 10.1177/1466138117712267

Exemples de TFMs del Màster en Antropologia:

Sanahuja Beltran, Marina (2017). .Tirant del fil: la construcció de l'entramat sociocultural del Mas de la Creu
Trabajo final de Máster, UAB.

Netherland, William (2017). Catalonia and the "culture of welcome": grassroots approaches to refugee
. Trabajo final de Máster, UAB.integration

Malgosa Gasol, Estel (2017). Maternidades tempranas en Nicaragua: dinámicas y políticas reproductivas en
 las comunidades rurales del municipio del Tuma y La Dalia.Trabajo final de Máster, UAB.

Recursos web:

Academic phrase bank of the University of Manchester: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

La serie de blog posts de Jari Saramäki "self-help series on writing paper for PhD students" en su blog "It´s
Complex": https://jarisaramaki.fi/2017/04/28/why-can-writing-a-paper-be-such-a-pain/

The USC Writing Center's writing guide "Organizing your social sciences research paper": 
http://libguides.usc.edu/writingguide

Is your writing flabby or fit? The Writer´s Diet test (de Helen Sword): https://writersdiet.com/test/

Jane Sumner´s gender balance checker: https://jlsumner.shinyapps.io/syllabustool/
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Jane Sumner´s gender balance checker: https://jlsumner.shinyapps.io/syllabustool/

Mirya Holman´s pre-submission checklist: 
https://docs.google.com/document/d/1JwwmOgRhd2p-Bl_RFEMnp04P0I2nNhOHW7JHdaLcyGs/edit

Metodologia per a l'Anàlisi de Dades

Bibliografia obligatòria:

1. Ballestin, Beatriz, & Fàbregues Feijóo, Sergi (2018). Capítol IV a La práctica de la investigación cualitativa
 Editorial UOC.en ciencias sociales y de la educación.

Bibliografia recomanada:

Hammersley, Martyn, & Atkinson, Paul (2010). . Barcelona:Etnografía. Métodos de investigación
Ediciones Paidós.
Friese, Susanne (2014). . Second Edition. London UK: SageQualitative Data Analysis with Atlas.ti
Publications.
Bernard, Russell H. (2011). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative

. Plymouth, UK: Altamira Press.approaches
Cea D'Ancona,María Angeles (2012).  Madrid:Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa. 
Síntesis, 377-384.
Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2007).  Bilbao: UniversidadMetodología de la investigación cualitativa.
de Deusto.

Análisi de Xarxes Socials

Bibliografia obligatòria:

Molina, José Luis (2011). Los cambios culturales provocados por el software social. : 64-69. <Lychnos 7(4)
>http://www.fgcsic.es/lychnos/es_ES/articulos/los_cambios_culturales_provocados_por_el_software_social

[Acceso : 19-4-2013].

McCarty, Christopher & José Luis Molina (2014). "SocialNetwork Analysis". In:Bernard, H. R., & Gravlee, C. C.
(Eds).  (Vol. 36). Lanham: Rowman & Littlefield. Handbook of methods in cultural anthropology
https://doi.org/10.5860/CHOICE.36-4846

Bibliografia recomanada:
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L'alumnat de la UAB pot  el  al navegador d'internet per tenir accés als recursosinstal·lar botó ARE
electròniques esmentats a la secció de bibliografia (p.ex., articles en revistes acadèmiques que no són d'accés

 - obert) des de fora de la UAB
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html
. S'explica en aquest vídeo (en castellà) de 3 minuts: ).https://vimeo.com/516408829/9f4a1ed83d

Els que s'utilitzaran en l'assignatura s'estableixen en la primera classe. altres programes i recursos digitals Tot
el programari està instal·lat a l'aula d'informàtica o es poden instal·lar o accedir-hi durant la classe.
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