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les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura, però es recomana haver cursat abans Antropologia del
.Parentiu

Objectius

Assignatura optativa de quart curs del Grau d'Antropologia Social i Cultural que pertany als àmbits
especialitzats de Cultura i Societat.

L'assignatura s'adreça específicament a l'estudi dels canvis que es produeixen en les relacions de parentiu al
nostre propi context sociocultural. Per aquesta raó, l'ús que es fa de conceptes com "família", "matrimoni", etc.
no fa referència a conceptes teòrics sinó a conceptes propis de la nostra cultura. Com a temes específics es
tractaran les noves tecnologies reproductives, l'augment de les adopcions, les famílies homoparentals, la
pluriparentalitat i les parelles sense fills, amb les seves repercusions sobre la conceptualització del parentiu.

En acabar l'assignatura, l'alumne/a serà capaç de:

Familaritzar-se amb les tipologies i els debats teòrics sobre noves formes d'organització familiar i
formació de nous grups domèstics.
Ubicar aquests debats dins la teoria crítica del parentiu i els estudis de la família en el nostre entorn
cultural.
Posar en relació les noves formes d'organització familiar i nous grups domèstics amb les coordenades
socioculturals i històriques en què apareixen i desenvolupen.
Analitzar les influències que poden tenir les desigualtats de gènere, classe social, ètnia, edat, orientació
afectiva-sexual i identitàries en l'organització d'aquestes noves tipologies.

Competències

Antropologia Social i Cultural

Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
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Tema 1. . De la sacsejada teòrica dels vuitanta a les noves orientacions en l'estudi del parentiu

Tema 2. . .L'estudi de les noves formes de família i els nous grups domèstics Propostes i contextos

.Tema 3. Famílies i formes emergents de relacionalitat, criança i convivència

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

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 que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Produir materials relacionats amb la diversitat cultural susceptibles de tenir un impacte crític en les
concepcions de sentit comú.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Exposar en forma narrativa els resultats del treball, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina i
tenint en compte els diferents públics a qui van dirigits.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines
socials afins en el camp respectiu.

Continguts

Metodologia

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.

ACTIVITAS FORMATIVES

- Classes teòriques i sessions dirigides de discussió i debat en grup.

- Anàlisi de productes audiovisuals de contingut etnogràfic.

- Redacció i presentació de treballs. Elaboració i presentació audiovisuals i multimèdia. Treball en equip.

- Estudi individual

- Avaluació

METODOLOGIA DOCENT

-Classes magistrals amb suport de TIC

- Debats en el grup classe.

- Visionat i discussió de documents audiovisuals i altres produccions en format multimèdia.

2



- Redacció d'un treball en grup a partir d'una guia per a la seva realització.

- Aplicació de conceptes teòrics a l'anàlisi de situacions etnogràfiques.

- Realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums.

- Prova escrita.

- Treball en grup.

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

Debats grup classe 5 0,2 2, 3, 7

Discussió de producció etnogràfica en diversos formats. 5 0,2 1, 2, 3, 4

Examen 2 0,08 1, 3

Exposició classe magistral 22 0,88 1, 2, 3, 5, 7

Tipus: Supervisades

Treballs individuals o en equip 18 0,72 1, 4, 6

Tutories preparació treball escrit i audiovisual 6 0,24 1, 2, 4, 6

Tipus: Autònomes

Estudi personal 38 1,52 1, 2, 3, 5, 7

Lectures, prospecció i anàlisi d'informació 32 1,28 1, 2, 5, 7

Avaluació

L'assignatura està concebuda com una unitat d'avaluació contínua.

:Forma d'avaluació

: Treball en grup. El guió i els criteris d'avaluació estaran publicats al moodle de l'assignatura. (  deMòdul 1 40%
la nota final).No seguir els estàndards de format que figuren al guió corresponent suposarà la no acceptació
del treball.

: Vídeo presentació individual que desenvolupa temàticament algun aspecte del treball en grup. AlMòdul 2
Moodle de l'assignatura es penjaran les orientacions per a dur-ho a terme i els criteris d'avaluació. (  de la35%
nota final). No seguir els estàndards de format que figuren al guió corresponent suposarà la no acceptació del
vídeo.

: Examen escrit, individual, sobre els continguts treballats en el curs. (  de la nota final).Mòdul 3 25%

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

L'assignatura es considerarà  es cas que no es completi, com a mínim, l'avaluació d'un mòdul.no avaluable

Per participar a la  l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats querecuperació
equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Trobareu informació més detallada de cada mòdul als diferents apartats del Moodle de l'assignatura.

:Plagi

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

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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita (examen) 25% 2 0,08 1, 3

Treball en grup 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vídeo presentació temática 35% 0 0 1, 2, 4, 6
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Filmografia:

Grau Rebollo, Jorge. (2020). . 5'56 min. Color. El Proyecto Vulneras https://youtu.be/saWQDAbVtw8

Grau Rebollo, Jorge. (2020). . 6,45 min. Color. Cifras en torno a la pobreza infantil (I)
.https://youtu.be/aSKOgj3PgTg

Grau Rebollo, Jorge. (2020). . 5'43 min. Color. Cifras en torno a la pobreza infantil (II)
.https://youtu.be/YHiGCE5pCYY

Grau Rebollo, Jorge. (2020). . 8,17 min. Color. Redes de apoyo en contextos de crianza vulnerable (I)
.https://youtu.be/ofu62pw6xX0

Grau Rebollo, Jorge. (2020). . 11'53 min. Color. Redes de apoyo en contextos de crianza vulnerable (II)
.https://youtu.be/lIWBvDcMk2A

Vídeo-podcasts del projecte VulneraS: .https://www.youtube.com/channel/UC8qycc06Xd6hsPS3Udwwtmg

Programari

Elaboració del vídeo: (a) per a usuaris/usuàries d'ordinadors amb MacOS es recomana fer servir el programa 
, (b) per a usuaris/usuàries d'ordinadors amb SO Windows o Linux es recomana fer servir un programariImovie

gratuït (per exemple,  o ).Shotcut Openshot
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