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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10403 - Antropologia i Complexitat
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

10:00h 12:00h Dijous 29/09/2011 22/12/2011 BB015

11:00h 12:00h Dijous 03/10/2011 19/12/2011 BB015

12:00h 13:00h Dilluns 13/02/2012 11/06/2012 BB015
Alejandro N. Miquel Novajra

a.miquel@uib.es

12:00h 14:00h Dimarts 14/02/2012 05/06/2012 BB015

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Filosofia Contemporània Postgrau Postgrau
Màster U. de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció
Sociosanitària

Postgrau Postgrau

Contextualització

Reflexió des de l'antropologia dels processos socials i culturals de la modernitat amb particular atenció als
processos de construcció de l'etnicitat en relació amb els àmbits de la religió i la immigració i dels canvis
socials i culturals que provoquen.

Requisits

Recomanables

Tenir formació prèvia en filosofia y en Ciències Socials

Competències

El desenvolupament d'aquest curs pretén dotar als slumnes de las següents competències
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Específiques

1. Tenir una visió global de la perspectiva de l'antropologia social en l'anàlisi de la modernitat complexa.
2. . Conèixer els elements constituents de les principals propostes teòriques i metodològiques estudiades

en el curs.
3. Comprendre els punts de divergència i els de coincidència de la diversitat de paradigmes. Ser

capaç d'analitzar i discutir textos relacionats amb les discussions teòriques i pràctiques i els debats
interdisciplinari.

4. Comprendre les dimensions socials i culturals de les pràctiques i de les creences religioses..
5. Conèixer els conceptes d'immigració i emigració des de la perspectiva de les ciències socials. La

qüestió del racisme, la discriminació o les societats d'integració des de la perspectiva cultural i els
conceptes coadjuvants d'etnicitat i etnificació.

6. Conèixer les fonts bibliogràfiques i altres recursos disponibles. Operar amb dades de recerca
quantitatives i qualitatives. Adquirir capacitat per a la redacció de treballs acadèmics publicables..

Genèriques

1. Comprendre, analitzar, relacionar i expressar informació..
2. Planificar, prendre decisions i resoldre problemes..
3. Utilitzar habilitats, eines o tecnologies.
4. Aprendre autònomament, investigar..
5. Pensar amb iniciativa i creativitat.
6. Comunicar-se, relacionar-se assertivament, cooperar.
7. Desenvolupament de la capacitat d'exposició dels coneixements obtinguts..

Continguts

Els continguts de l'assignatura es divideixen en dos blocs. Un introductori de la visió de la materia davant
els processos de complexització de l modernitat y un altre dividit en anàlisi sobre el conceptes de cultura,
d'espai, de religiósitat-política, de diversos àmbits d'allò econòmic, de l'alteritat i del cos.

Continguts temàtics

I. Presentació: antropologia i modernitat. Globalització i pertinència de l'antropologia. Vigència i utilitat
de la metodologia etnològica.

2. Les teories clàssiques: divergències i convergències. De l'evolucionisme de Morgan al de
Sanderson. Llenguatge i pensament: el primer relativisme. Els funcionalistes i el positivisme
(Gellner), relativisme i postmodernisme; Geertz i l'antropologia interpretativa.

Repàs sobre les teories clàssiques de l'antropologia i el seu grau de vigència.

3. Síntesis teòriques: antropologia complexa de la complexitat. Godelier, Augé: estructuralisme,
materialisme crític. El situacionisme psicologista: Hannerz, Gofffman

L'evolució de l'antropologia i els seus paradigmes en relació amb els nous objectes d'estudi.

II. Els àmbits d'interés

1. L'espai
Discussió sobre el sentit de l'espai i la modernitat. Els canvi de concepte i la diferència
essencial entre espai i lloc.

2. Ecomomía, política i religió
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Anàlisis sobre la pertinència d'estudiar aquest àmbit de forma conjunta. Diversos conceptes i
construcció de la ideo d'allò ecn+òmic, d'allò polític i d'allò religiós.

3. El cos: la malaltia i la salut. La mort.
Variació del concepte i dels usos del cos. Canvis i convivència de conceptes dicotòmics sore
la saluti i la malaltia. La mort i els seus significats.

4. L'alteritat i les noves fontres
El coneixement i el reconeixement de l'altre: la relativitat ètica i cultural; l'altre entre nosaltres:
immigració, etnicitat i ciutadania.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Presentacins i debat Grup gran (G) Presentació dels materials i discussió sobre els diversos temes basant-se
en les lectures

Tutories ECTS tutories
d'organització dels
projectes

Grup petit (P) Presentació i discussió d'un projecte de recerca

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i preparació
materials

Lectura i estudi dels materials de l'assignatura

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació de les
presentacions

Preparació de les presentacions dels temes i lectures de clase

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20

Classes teòriques Presentacins i debat 20 0.8 16

Tutories ECTS tutories d'organització dels projectes 5 0.2 4

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom individual Lectura i preparació materials 50 2 40

Total 125 5 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les presentacions 50 2 40

Total 125 5 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Presentacins i debat

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Presentació dels materials i discussió sobre els diversos temes basant-se en les lectures

Criteris d'avaluació 1.- Comprensió de les exposicions i lectures

2- Asimilació dels conceptes

3.- Intervencins equilibrades i sintétiques

4- Capacitat per generar el debat

5.- Participació en el debat d'altres presentacions

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

tutories d'organització dels projectes

Modalitat Tutories ECTS

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Presentació i discussió d'un projecte de recerca

Criteris d'avaluació 1- Capacitat de presentació d'un projecte

2.- Capacitat de redacció i expressió sintética

3.- Incoporació dels conceptes i processos d'anàlisis del curs.

4- Planificació de treballs de camp i/o bibliogràfics

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 80% per l'itinerari B

Lectura i preparació materials

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Sistemes d'autoavaluació (Recuperable)
Descripció Lectura i estudi dels materials de l'assignatura

Criteris d'avaluació 1. Capacitat tde lectura i esquematització
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2.- Us de sistemes de comparació entre les diverses aportacions teorètiques

3.- Capacitat de recerca biblogràfica

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari B

Preparació de les presentacions

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Preparació de les presentacions dels temes i lectures de clase

Criteris d'avaluació 1.- Correlació entre les lectures i la seva aplicació a la explicació i anàlisi de les problemàtiques

2.- Capacitat de correlacionar les diverses parts del curs.

3.- Capacitat d'organització i auotrganizació del treball en grup.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

AUGÉ, M. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Barcelona: Gedisa, 1998.

GEERTZ, C. Los usos de la diversidad. Barcelona: Paidós, 1996. Reflexiones antropológicas sobre temas
filosóficos. Barcelona: Paidós, 2002.
GODELIER, M. Lo ideal y lo material. Madrid: Taurus, 1990.
MIQUEL, A La trastienda de lo obvio. Para qué sirve la antropología en los tiempos modernos, Lalucerna,
Palma, 2004.
LEBRETON, B, Antropologia del cuerpo y modernidad, Nueva Visión, Argentina, 2004.

Bibliografia complementària

AUGÉ, M. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Barcelona: Gedisa, 1998.

BARKAN, E. 'Confronting Racism: scientists as politicians', pàg. 277-340, 1992. A: BARKAN, ELAZAR.
The retreat of scientific racism. Changing concepts of race in Britain and the United States between the
world wars. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

CALVO BUEZAS, T (ed.). Hispanos en Estados Unidos, Inmigrantes en España ¿Amenaza o nueva
civilización? Madrid: Los libros de la Catarata, 2006.

CHECA, F (ed.). Las migraciones a debate. Barcelona: Icaria, 2002. DELGADO, M. 'Inmigración, etnicidad
y derecho a la diferencia. La antropología ya la

invención de 'minorías culturales' en contextos urbanos', pàg. 119-150. A: CHECA, FRANCISCO [et. alt]
(coord.). Convivencia entre culturas. Sevilla: Signatura Demos, 2000.

GEERTZ, C. Los usos de la diversidad. Barcelona: Paidós, 1996. Reflexiones antropológicas sobre temas
filosóficos. Barcelona: Paidós, 2002. GODELIER, M. Lo ideal y lo material. Madrid: Taurus, 1990.

Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades
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Bibliografia, recursos i annexos

HANNERTZ, U. Conexiones transnacionales. València: Frónesis, 1998. LLOBERA, J. R. La identidad de
la antropología. Barcelona: Anagrama, 1990. MEILLASSOUX, C. 'Sin techo: el Éxodo rural - El eterno
retorno al país natal: las

migraciones temporales - El mantenimiento de las <reservas de mano de obra> - El doble mercado de trabajo
y la segregación - los beneficios de la inmigración', pàg. 152-174, 1975. A: MEILLASSOUX, CLAUDE.
Mujeres, Graneros y Capitales. Economía doméstica y capitalismo. Mèxic DF: Siglo XXI, 1982.

MIQUEL, A. Un soc al pla. Una aproximació a la població magribí de Sa Pobla (Mallorca). Palma de
Mallorca: Contextos, CCOO-Conselleria de Treball Govern de les Illes Balears, 1996.

MIQUEL, A. 'La negación de la ciudadíana: movimientos migratorios y extranjería'. A: RIUTORT, B.
(coord.). Indagaciones sobre la ciudadanía. Barcelona: Icaria, 2007.

MORRIS, B. (comp.). Religion anda Anthropology. Nova York: Cambridge University Press, 2006.

PORTES, ALEJANDRO; RUMBAUT, R. Immigant America. A Portrait. Los Angeles: Unniversity of
California Press, 1996.

REYNOSO, C (comp.). El surgimiento de la antropología postmoderna. Barcelona: Gedisa, 1998.

STARK, O. 'Investigación sobre la migración del sector rural al urbano en los países menos desarrollados: la
frontera de confusión y por qué deberíamos detenernos a estudiarla de nuevo', pàg. 21-36, 1991. A: STARK,
ODED. La migración del trabajo. Paracuellos del Jarama: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

WIEVIORKA, M. El espacio social del racismo. Barcelona: Ed. Paidós, 1992.

Altres recursos

Els alumnes tendrán a disposició una plana web a Campus Extens amb lliçons virtuals. Així mateix
disposaran de materials impresos o en versió pdf. que suposaran les lectures de preparació i internvenció a
classe. Aquest material s'actualitzarà.


