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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits però s'espera que els estudiants hagin cursat prèviament algunes de
les assignatures fonamentals del grau d'antropologia.

Objectius

Assignatura obligatòria que forma part de la matèria de "Coneixement etnogràfic". S'imparteix al primer
semestre de 3er curs del grau d'antropologia i continua el procés de fonamental de formació dels/les
estudiants.

L'objectiu general és proporcionar a l'alumnat un coneixement panoràmic dels autors, obres i temes més
rellevants en l'estudi etnològic de l'àrea de l'Estat Espanyol com a escenari i com a objecte etnogràfic, en les
seves dimensions regional, històrica i comparativa. Així mateix es pretén desenvolupar una mirada crítica cap
a les diferents maneres com s'ha fet antropologia a Espanya i sobre Espanya, les seves relacions i la seva
problemàtica.

L'assignatura està pensada per proporcionar informació, competències i eines als estudiants per a la pràctica
professional com a antropòlegs en l'àmbit de recerca espanyol.

Competències

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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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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 les complementarietats i les incongruències de diferents informes etnogràfics de la mateixa
zona.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Aplicar els conceptes antropològics a la comprensió de relacions interculturals en contextos etnogràfics
regionals.
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals.
Avaluar críticament els materials etnogràfics com a proposta de models teòrics.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Avaluar els aspectes positius i negatius de la dialèctica entre etnografies específiques i comparacions
d'abast transcultural.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar la variabilitat sociocultural a través de textos etnogràfics i fonts audiovisuals.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
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.
Integrar de manera holística els desenvolupaments dels camps clàssics de l'antropologia.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Introducció: Antropologia dels Pobles d'Espanya
La història en i de l'antropologia espanyola
Del folklore a l'estudi del patrimoni immaterial
Economia, ecologia i formes de producció
Gènere, matrimoni, família i formes de parentiu
Política, identitat(s) i etnicitat
Creences, religió i ritual

Metodologia

El/la protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i sota aquesta premissa s'ha
planificat una metodologia que requereix de la seva  en l'aprenentatge, la seva capacitat deimplicació activa
treball autònom, autoregulació i responsabilitat en tot el procés.

L'estudiant ha de tenir en compte que el  és l'espai a través del qual es notifiquen informacionsCampus Virtual
fonamentals de l'assignatura (horaris de tutories, canvis de dates en les activitats o lliuraments programats,
incidències vàries, novetats, etc.). Per tant, és responsabilitat seva estar atent a les notícies i informacions que
es vagin penjant durant el curs.

El treball per part dels/les estudiants consisteix fonamentalment en la recerca i anàlisi d'informació, la
realització de les lectures previstes, la realització i lliurament (en format paper i/o enviament via campus
virtual) dels treballs i comentaris corresponents i la participació en els debats guiats.

La metodologia implica el  a través de:treball continuat

Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professorat: classes magistrals i pràctiques amb suport TIC,
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Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professorat: classes magistrals i pràctiques amb suport TIC,
visionat i discussió de documentals etnogràfics i films a l'aula.

Seminaris de discussió de textos o material audiovisual: sessions de debat i participació individual o en grup,
dins i fora de l'aula (a través del Moodle), sobre les lectures o el material audiovisual.

Sortides:sortides programades a museus o exposicions vinculades amb el contingut de l'assignatura.

Elaboració i presentació de treballs: cerca de documentació; lectura i comprensió detextos; elaboració,
redacció i presentació de treballs; definició de paraules clau; estratègies de recerca i bases de dades
bibliogràfiques; elaboració de pòsters, recensions, assajos crítics individuals o en grup; treball per projectes;
presentació pública de treballs.

Estudi i treball personal: lectura comprensiva de textos de lectura obligatòria, recerca d'informació, ampliació
del temari, realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums dels materials treballats a classe, les lectures
i el treball de recerca autònom.

Tutories: Atenció personalitzada a l'estudiant al despatx de la professora o virtuals, a l'aula, individuals o en
grup.

Comunicació amb la professora:

La comunicació es realitzarà a través del Campus Virtual. El correu electrònic no serveix per fer tutories. Es
pot usar per demanar hora si no es pot assistir al despatx en l'horari de tutories indicat per la professora el
primer dia a classe i al Campus Virtual.

Les tutories es realitzaran en el despatx de la professora (B9-209, Departament d'antropologia) o bé a través
de programes virtuals, en l'horari d'atenció que la professora proporcionarà el primer dia de classe.

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 teòriques i pràctiques 38 1,52

Seminaris de discussió de textos o material audiovisual 12 0,48

Tipus: Supervisades

Sortides programades de complement formatiu 4 0,16

Tutories individuals i en grup 2 0,08

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 30 1,2

Estudi i treball personal 30 1,2

Lectures 18 0,72

Avaluació
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SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'avaluació de la assignatura s'entén com un , que s'estén durant tot el períodeprocés continu i progressiu
lectiu i es desenvolupa a partir de la realització de :diferents activitats d'avaluació

MÒDUL DE TREBALLS (50% de la nota final): Elaboració d'un treball en grup

-  sobre un tema escollit pels/les estudiants, a partir de la lectura d'una etnografia iElaboració d'un treball escrit
una petita recerca etnogràfica . Per fer el treball(40% de la nota final)  és imprescindible fer com a mínim una

 per assegurar una bona elecció del tema,tutoria de tots els/les membres del grup amb la professora
l'etnografia i la realització correcta del treball.

- La realització del treball inclou la presentació que serà exhibit en unaen format pòster (10% de la nota final) 
mostra pública a la Facultat a final de curs, al gener. La nota del pòster serà avaluat conjuntament per la
professora i pels companys/es (50%/50%).

La , ja que es tindrà en compte tant la part realitzada col·lectivamentnota final del treball serà individualitzada
així com si l'estudiant ha assistit a les tutories realitzades amb la professora i la seva assistència el dia de la
presentació pública del pòster.

MÒDUL DE PARTICIPACIÓ (20% de la nota final): . Si l'estudiant té causesAquest mòdul no és recuperable
justificades que no li permetin assistir regularment a les classes haurà d'avisar a la professora a principi de
curs per buscar una fórmula alternativa d'avaluació d'aquesta part.

-  desenvolupades dins i fora de l'aula ( : exercicis pràctics a l'aula,Participació en activitats 10% de la nota final)
visionat de films, debats al Fòrum del Campus Virtual, sortides en grup a museus o altres. Les evidències
sobre la participació seran les aportacions escrites derivades de les activitats realitzades.

- Discussió a l'aula de textos de  (10% nota final).lectura obligatòria

MÒDUL DE PROVES ESCRITES (30% de la nota final):

-  escrit sobre tot el contingut treballat al llarg del curs (a través de les classes teòriques, lectures iExamen
activitats realitzades).

Per considerar superada l'assignatura , resultat de la mitjana de lescal obtenir una nota final mínima de 5
notes de cada mòdul segons el seu percentatge de la nota final.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat (a l'aula i via
Campus Virtual) del .procediment i data de revisió de les qualificacions

Al principi de curs  amb les dates de lliurament dels treballs, discussions de leses lliurarà el cronograma
lectures obligatòries, les sortides als museus i la realització de l'examen. També es lliurarà el llistat de les

, que estaran disponibles en format PDF al Campus Virtual.lectures obligatòries

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)
a les 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, assegurant que tot
l'estudiantat hi pot accedir.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

L'absència o lliurament fora de termini de les activitats d'avaluació sense una causa degudament justificada i
 significa que aquella activitat no serà avaluada. No s'acceptaran evidències d'avaluació que noacreditada

s'ajustin als estàndards  de realització dels treballs.de format de les pautes i rúbriques
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En cas que l'estudiant 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

NO AVALUABLE

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que  de les activitatsno hagi lliurat més del 40%
d'avaluació, excepte per causes justificades i degudament acreditades.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Podrà optar a recuperació l'alumnat suspès que compleixi  (és a dir, que hagiels criteris per ser avaluable
lliurat més del 40% de les activitats d'avaluació) i hagi obtingut  en la mitjana de una qualificació mínima
l'assignatura de . La recuperació consistirà en un examen de la part suspesa. 3,5 El mòdul de participació no
és recuperable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a l'aula i presentacions de treballs 20% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Proves escrites 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Realització de treballs 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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6


