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les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha pre-requisits

Objectius

Una característica fonamental d'aquest seminari és que constitueix un espai pel debat i d'intercanvi de visions
sobre l'encaix de l'antropòleg en l'àmbit de la gestió cultural en un sentit ampli, ja que es vol explorar
l'aportació de l'antropologia a la museologia, al col·leccionisme i al disseny de serveis. De fet, el món del
patrimoni cultural és un dels camps d'actuació clàssics dels professionals de l'antropologia. El seu treball es
desenvolupa principalment en museus, en centres d'interpretació i en l'administració pública sense oblidar les
iniciatives d'àmbit privat, cada cop més nombroses. Tanmateix, el patrimoni cultural està experimentant canvis
significatius, els quals propicien que s'ampliï la mirada sobre aquest sector i que la seva gestió sigui avui més
complexa. Nous professionals irrompen en l'escenari de la gestió cultural com a mostra del desbordament de
les fronteres tradicionals entre disciplines.

L'objectiu és revisar i analitzar propostes teòriques i metodològiques des d'una perspectiva antropològica, així
com la seva aplicació en l'àmbit del patrimoni, de la gestió cultural i del disseny de serveis. Mitjançant una
síntesi històrica de la museologia, de les polítiques de la memòria històrica, la visita a diferents col·leccions i/o
centres d'interpretació del patrimoni, l'estudi de casos, el disseny de projectes culturals, el suport de lectures,
la participació a classe i el treball en grup, els estudiants assoliran un coneixement bàsic sobre la pràctica
professional dels antropòlegs en l'àmbit del patrimoni i la gestió cultural. Uns recursos que cal tenir en compte
per a possibles sortides professionals.

El propòsit del seminari és transcendir els límits disciplinaris històricament contingents i esdevenir un
laboratori on, en un entorn segur, assajar propostes d'intervenció antropològica. En aquest sentit, es procurarà
col·laborar amb professionals externs vinculats al patrimoni o al disseny. A més, es farà especial èmfasi a la
metodologia de l'etnografia virtual, la qual podrà esdevenir el mitjà per desenvolupar la proposta d'intervenció
sociocultural que ha de constituir el treball final de l'assignatura.
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Competències

Antropologia Social i Cultural
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
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Valorar els problemes epistemològics i metodològics que comporta la dialèctica entre particularisme i
comparació.
Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius
bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
Classificar i definir els diferents procediments de comparació transcultural.
Contextualitzar la recerca feta en relació amb l'estat de la teoria antropològica corresponent.
Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques bàsiques.
Distingir especificitat etnogràfica i definicions teòriques de dominis i conceptes en els processos
comparatius.
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 servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
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.
Pensar críticament i intentar evitar les projeccions etnocèntriques en la construcció de teoria.
Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a objectius bàsics.
Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de
treball de camp.
Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

El  es dividirà en tres blocs temàtics. El primerSeminari de teories i recerques antropològiques avançades
d'ells el dedicarem a fer una primera aproximació al món del patrimoni i la relació d'aquest amb l'antropologia i
els antropòlegs avui.

El segon bloc de l'assignatura tractarem un fenomen global molt lligat al patrimoni: el turisme cultural.
Recentment, s'ha reconegut el paper que el turisme ha de tenir en el desenvolupament sostenible.

El tercer bloc tindrà una finalitat metodològica: revisarem el disseny d'un projecte cultural o un projecte de
disseny de serveis. És una forma de dotar de recursos als estudiants perquè puguin assolir el nivell tècnic
necessari per superar el treball final de l'assignatura.

Metodologia
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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.

1. La lectura dels textos proposats amb caràcter general, que s'acreditarà amb el lliurament d'un petit
comentari a la sessió en què es discuteixin. El comentari ha d'incloure punts que se seleccionen per a la
discussió col·lectiva

2. L'elaboració per escrit i presentació a classe per part de cada un dels subgrups d'exercicis d'aula que es
croncretaran a principi de curs sobre cadascun dels blocs.

3. La realització i defensa d'una proposta d'intervenció sociocultural sobre un element, espai, comunitat o
institució patrimonial, ja sigui material o immaterial.

El treball dels estudiants consistirà en la participació a les classes, mostrar una actitud proactiva com a
membres del grup amb una implicació clara en els treballs, llegir per a la data prevista els textos per als
debats a l'aula, comprometre's amb l'avenç de la proposta d'intervenció i assistir a les tutoríes de seguiment.

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

Assistència a conferències, amb preparació prèvia a l'orientació teòrica i discussió
posterior

10 0,4 1, 4, 7, 9, 11,
13, 14

Classes teòriques, discussió de lectures comunes i presentació de treballs de grup 45 1,8 1, 3, 6, 7, 12,
14, 16

Proposta de lectures a realitzar per cada grup, en el seu context disciplinar i
articulació amb les lectures realitzades pels altres grups

13 0,52 2, 3, 4, 5, 11,
14, 16

Proposta dels textos de lectura general, en el seu context teòric i metodològic 12 0,48 2, 3, 4, 5, 11,
16

Tutories per grup 45 1,8 1, 2, 3, 4, 9,
14

Tipus: Supervisades

Elaboració de treballs de grup i preparació d'un ppt o d'un document audiovisual per
a la presentació a l'aula

50 2 6, 7, 10, 14,
16

Tipus: Autònomes

Elaboració d Žassajos individuals que sintetitzin de manera crítica els grans temes
disctutis al llarg del curs, inclosos els presentats pels diferents grups.

40 1,6 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12

Lectura individual de textos i síntesi de temes bàsics i/o problemàtics per a la
discussió a lšaula

40 1,6 4, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16
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Lectura individual de textos per al seu debat posterior en grup i exposició a lŽaula. 45 1,8 3, 4, 5, 8, 9,
14, 15, 16

Avaluació

Es tracta d'un seminari amb un alt nombre de crèdits essent la presència i la participació obligatòries. En
aquest sentit, el propòsit és subdividir el grup classe per treballar en grups petits per tal de maximitzar
l'aprenentatge entre iguals i disposar de més temps per a la proposta personal.
L'avaluació s'estructurarà en tres blocs:
BLOC 1 | Ressenyes lectures obligatòries |  | ressenyes i debat25%

 | Activitats en grup + individuals |  | pràctiques d'aulaBLOC 2 35%
-Article Perifèria | en grup [25%]
-Ass. tallers i/o ponències | individual [10%]

BLOC 3 | Treball final grupal |  | proposta d'intervenció sociocultural*40%

*Es faran un mínim de 3 tutories de seguiment, les quals seran obligatòries per tal de validar la proposta
d'intervenció. Data de lliurament: gener 2021

En el cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació 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.

En el cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (tot mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les tasques, activitats i participació a
classe es realitzararien a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Zoom, etc. La
professora vetllarà perquè l'estudiant pugui accedir als materials o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al
seu abast.
L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

REAVALUACIÓ

Només podran ser reavaluat el projecte final de la proposta d'intervenció, però no els comentaris dels textos
proposats per a la seva discussió a l'aula, o bé les pràctiques, ja siguin en grup o individuals.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració i presentació de dos treballs en grup. Els treballs
de grup seran tutoritzats

25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16

Lectura i debat en lŽaula dels textos proposats 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16

Realització de un assaig sobre cada un dels blocs [treball
individual]

25% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
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Word, PowerPoint, Keynote, així com altres programes de maquetació i disseny de presentacions que
l'alumnat pugui fer servir.

7


