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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

Es recomana haver cursat l'assignatura Cultura Natura i Desenvolupament i Antropologia i Intervenció Sociocultural

Objectius

Assignatura de quart curs, forma part de l'àmbit especialitzat en Cultura i Medi Ambient que permetrà a
l'alumne adquirir competències en aquest camp professional. El punt de partida és la crítica etnogràfica i
ontològica a la dicotomia natura i cultura.
L'assignatura manté vincles amb altres matèries com Cultura, Natura i Desenvolupament, Aproximació
etnogràfica a la diversitat cultural, Textos i audiovisuals etnogràfics, Antropologia i Intervenció Sociocultural,
Antropologia Sociocultural, i es lliga amb temes de Desenvolupament i Sostenibilitat, i Ecologia Humana.
El Descriptor contempla: abordar l'estudi de les pràctiques, creences i sabers tradicionals relacionats amb la
gestió dels recursos naturals, els sistemes tecnològics utilitzats històricament i els seus efectes en el territori,
avaluant la possibilitat d'incorporar o preservar determinats models culturals en l'adequat aprofitament i gaudi
dels espais naturals.
Els objectius formatius conduiran a que els estudiants siguin capaços de:
Plantejar-se preguntes sobre la relació societat naturalesa a través del temps i en diferents cultures.
Expressar punts de vista comparatius entre la societat Occidental i les anomenades "societats etnogràfiques"
Analitzar textos, documents, exposicions i audiovisuals considerats en el programa.

Competències

Antropologia Social i Cultural
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.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

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.
Conèixer i comprendre la incidència de la cultura en els diversos sistemes institucionals d'intervenció
mediambiental.
Explicar els desenvolupaments disciplinaris i les tendències interdisciplinàries actuals de la crítica a la
dicotomia cartesiana naturalesa-cultura.
Identificar els processos diversos de relació entre les poblacions humanes i el seu hàbitat.
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.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Reconèixer el caràcter cultural de les conceptualitzacions de la naturalesa i la societat.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.

Continguts

Relació societat naturalesa; enfocaments teòrics, moviments socials i àmbit governamental com antecedents
crítics al model hegemònic de la modernitat.
Models de naturalesa basats en els llocs, les seves racionalitats, creences, significats i pràctiques culturals,
ecològiques i econòmiques. Creences, representacions simbòliques i pràctiques en la gestió dels recursos
naturals.
Teories i aportacions des de l'antropologia. La visió etnogràfica sobre el coneixement local o saber ancestral, i
la interpretació del món des del marc cultural específic i des de la perspectiva de gènere.
Característiques del coneixement local o natiu. Emergència del concepte d'ambient, la seva construcció en el
marc de la "crisi ambiental". Les bases conceptuals per al pensament complex i la intervenció integral.
Coneixement local com a pràctica situada i constituïda en les dinàmiques del marc històric. El cas dels pobles
i comunitats indígenes d'Amèrica i Espanya. Transformacions, adaptacions i intercanvi cultural a la història.
Els nous models polítics i la natura, el cas de Bolívia i Equador. Els drets de la natura per aconseguir el
Sumak Kawsay o Bon Viure enfront de models neoextractivistas i desigualtats socials. Incloure i preservar el
coneixement local nadiu en els projectes d'intervenció ambiental.

Metodologia

Durant l'assignatura es realitzaran: classes teòriques i pràctiques dirigides per la professora amb suport de
TIC i debats en grup. Recerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, visionat i debat de
documentals. Es realitzaran tutories individuals i recomanació de bibliografia complementària.

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.

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
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòric pràctiques amb suport de TIC i debat. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5,
10, 11

Tipus: Supervisades

Lectures o visionats orientats, anàlisi de casos, debats a classe. 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11

Tipus: Autònomes

Lectures, anàlisi, critiques a textos i documentals visionats a classe, preparació de
debat, redacció de treballs.

75 3 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de manera processual, a través de diverses proves escrites de
lectures, conferències i vídeos. Tindran un valor del 40% i 10% d'assistència i participació a l'aula.
Es realitzarà un treball en grup amb un valor del 40% i 10% de presentació oral.
Al moment de realització de cada activitat evaluativa, s'informés del procediment i data de revisió de les
qualificacions.
Per superar l'assignatura cal aprovar el 60% de les activitats programades. Totes les proves suspeses podran
ser recuperades en la re-avaluació.
Es considera "No Avaluable" aquell alumne/a que no superi 2/3 parts (60%) de totes les proves escrites, sense
causa justificada.
En 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 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, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Elaboracio de treballs individual i en grup, participacio oral i debat de
texts.

50 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11

Treball final en group 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11

Bibliografia

Alvarez Silvia, Coordinadora "Grup interdisciplinar de recerca històrica, ambiental i cultural" (GIRHAC) en:
Grupos de investigación del Departamento de Antropología Social y Cultural
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-investigacion/grupos-1263801907184.html
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Posey, Darrell A. 1996 Los Kayapó y la naturaleza, en: Juncosa, José E. (compilador), Los guardianes de la
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Abya-Yala-MLAL, Quito. Pp.51-62
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etnoconservacionismo de la fauna silvestre". Em: COSTA NETO, E.M., D. SANTOS-FITA& M.
VARGAS-CLAVIJO (eds.). Manual de etnozoología: una guía teórico-práctica para investigar la interconexión
del ser humano con los animales. Valencia: Ediciones Tundra. Pp.97-117.
Toledo V. (1996) Principios etnoecológicos para el desarrollo sustentable de comunidades campesinas e
indígenas. En Red Latinoamericana y Caribeña de Ecología Social [En Línea] Pagina web <
http://ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecolgía.htm>
TOLEDO, V. & N. BARRERA-BASSOLS. 2008. La memoria biocultural. La importancia ecológica de las
sabidurías tradicionales. Barcelona: Editorial Icaria.
Viveiros de Castro Eduardo La mirada del jaguar Introducción al perspectivismo amerindio. Entrevistas.
VIVEIROS DE CASTRO, E. 1996. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo
amerindio. Mana 2(2): 115-144.
VIDEOS.
La guerra de la soja. Documental Completo (42 min)
Vandana Shiva: "Bioimperialismo y contaminación transgénica" (46')
ALLIN KAWSAY (EL BUEN VIVIR) (50´)
Donde Aprendiste a Vivir DURACIÓN (53')
Documental Loojil Ts'oon - Ceremonia de la Carabina_2016_Dídac Santos-Fita. Duración: (52 minutos)
La voz del viento - semillas de transición (92')
ALUNA subtítulos en castellano (DURACIÓN 1:28')

Programari

Processador de textos (tipus Word), Powerpoint.
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