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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències.
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en
les seves proves pilot.
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès.
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.
Competències específiques de la titulació de Antropologia social i cultural
(extretes del Llibre Blanc)
1. Diagnosticar i intervenir en situacions de conflicte intercultural
2. Aplicar els coneixements teòrics a la definició i resolució de problemes de la
pràctica professional en contextos de diversitats cultural
3. Produir material relacionat amb la diversitat cultural (audiovisuals, organització
d’exposicions temàtiques, museus etnològics, etc.)
4. Realitzar intervencions i realitzar projectes de gestió del patrimoni etnològic i
aplicar les tècniques i els processos de treball dels museus etnològics
5. Participar en programes d’intervenció sociocultural i de cooperació al
desenvolupament avaluant la seva adequació cultural i analitzant les condicions
socioculturals pel desenvolupament
6. Realitzar etnografies institucionals prèvies al disseny de polítiques d’intervenció
social (localitats, escoles, hospitals, desenvolupament comunitari, etc.)
7. Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions en els sistemes de
desigualtats existents
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Resultats de la valoració dels ocupadors
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la titulació de
Antropologia social i cultural en la sessió del Focus Group del grup sectorial en
la que aquesta titulació havia estat inclosa.
a. Grup sectorial “Tercer Sector i Administració Pública”
Les competències específiques més ben valorades han estat:
1. Realitzar etnografies institucionals prèvies al disseny de polítiques d’intervenció
social (localitats, escoles, hospitals, desenvolupament comunitari, etc.)
2. Produir material relacionat amb la diversitat cultural (audiovisuals, organització
d’exposicions temàtiques, museus etnològics, etc.)
3. Participar en programes d’intervenció sociocultural i de cooperació al
desenvolupament avaluant la seva adequació cultural i analitzant les condicions
socioculturals pel desenvolupament
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors no varen comentar cap
especificitat relativa a la titulació en aquest sector. De fet, hi havia molt poques
enquestes en les que es responia quines eren les competències prioritàries
d’aquests titulats.
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