
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura: INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA  

Descripció 
 
Aquesta assignatura es una introducció general a l’àmbit de l’antropologia com a 
disciplina que estudia el ser humà des d’una perspectiva holística, es a dir, que 
combina els enfocaments de les ciències naturals, humanes i socials per estudiar 
l’origen i l’evolució de la humanitat i del que significa ser humà a través del temps i de 
l’espai. Tanmateix, la humanitat no s'entendria sense les seves formes socials i sense la 
pedra i el morter amb els quals bastim la nostra vida quotidiana: la cultura. Amb la 
cultura ens construïm nosaltres mateixos, com a persones, com a grup i com a societat. 
Per això, en aquesta assignatura farem especial èmfasi en les branques d’evolució 
humana i d’antropologia social i cultural,  de manera que ens permeti construir la 
bastida del coneixement antropològic sobre la variabilitat de l’espècie humana alhora 
que reflexionem sobre la nostra pròpia contemporaneïtat. La mirada antropològica 
s’ha centrat sobre l’estudi de les societats “primitives” del passat i les societats 
“exòtiques” del present per tal d’ampliar la pròpia visió del què és humà; fent 
“familiar” el que ens és estrany i fent “estrany” el que ens és familiar podem obrir 
l’imaginari a altres móns possibles.   

Objectius i competències 

La principal finalitat del curs és que els estudiants situïn l’antropologia en el conjunt de 
ciències socials i humanes, coneguin l’abast de la disciplina antropològica en totes les 
seves branques i adquireixin les eines conceptuals bàsiques de la disciplina per tal de 
facilitar la reflexió i el pensament antropològics, fent especial referència al seu vessant 
social i cultural, de manera que la reflexió sobre la variabilitat cultural s’estengui a la 
pròpia experiència i es pugui aplicar a la interpretació de la vida quotidiana. 

Al final d'aquesta assignatura, s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

- Contextualitzar i integrar els coneixements de l'Antropologia i Evolució humana en el 
conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària. 
- Conèixer i comprendre la història, els corrents i debats teòrico-metodològiques de 
l'antropologia així com la gènesi dels seus conceptes bàsics. 

- Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes i els 
diferents sistemes que les conformen. 



- Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió 
sobre temes d'índole social, científica o ètica. 

Continguts 

1. El camp i el mètode de l'antropologia 

La natura de l'antropologia en el conjunt de les ciències humanes i socials i la seva 
articulació en les diferents branques (biològica, arqueològica, lingüística i social i 
cultural). Paradigmes, objectius i mètodes de la disciplina.  

2. Les eines conceptuals i teòriques de l'antropologia 

Introducció al concepte antropològic de cultura. Els conceptes clau de l’antropologia i 
la comprensió dels binomis cultura-natura, individu-societat, diversitat-homogeneïtat i 
canvi-continuïtat. Els principals corrents teòriques i  eixos de debat. Els sistemes 
simbòlics, econòmics, socials i polítics i els nous camps d’estudi de l’antropologia social 
i cultural. Introducció a les preguntes, models analítics i mètodes de recerca; el mètode 
comparatiu i el mètode etnogràfic. La ètica en la recerca antropològica. 

3. L'evolució de les societats humanes 

La ment humana, els homínids i les teories evolucionistes. Visió de conjunt conceptual 
i institucional: Sistema de parentiu, gènere, matrimoni i família, organització 
econòmica, política i religió. Tipologia de les societats: caçadores, recol·lectores, 
horticultores i pastorals. Societats agràries, civilitzacions, estats. La revolució industrial 
i el capitalisme.  El procés de globalització. La comprensió del passat i imaginaris de 
futur. 

4:  Les polítiques d’identitat cultural 

El desenvolupament del nacionalisme en la modernitat, teories modernes del 
nacionalisme i de l'etnicitat (etnocentrisme i conflictes ètnics). El impacte del concepte 
de raça i del relativisme cultural. Les propostes del multiculturalisme i les pràctiques 
polítiques. Els conceptes d’enculturació, aculturació i transculturació. Post-
colonialisme i globalització. Noves perspectives sobre les identitats col·lectives i les 
pràctiques culturals.   

Materials i bibliografia 

Materials audiovisuals (conceptuals, documentals etnogràfics), materials en web, 
mòduls d’aprenentatge (específics de l’assignatura) i bibliografia bàsica i 
complementària.   

Bibliografia bàsica: 

Llobera, J.C. Antropologia Social. Ed. UOC, Barcelona, 2006. 



Bohannan, Paul. Para raros nosotros: Introducción a la antropologia cultural. Ed. Akal, 
Madrid, 1996. 

Bohanan, Paul. Lecturas de Antropología. Ed. Interamericana Mcgraw-Hill, 2007. 

Ember, Carol R. Antropología cultural. Prentice-Hall, Madrid, 1997. 

Lectura preparatoria (opcional): 

Barley, Nigel. L’antropòleg Innocent. Edicions 62, Barcelona, 2004. 

 

----. El antropólogo inocente : notas desde una choza de barro. Anagrama, 
Barcelona, 2003. 

Requisits 

Els que es proposen per l’accés al grau. 

Avaluació 

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de 
l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant la 
realització d'un examen final (EX). 

La metodologia de treball està basada en l'activitat de l'estudiant, que haurà de 
relacionar els conceptes i temes clau de l'antropologia social i cultural amb debats 
actuals partir d'una sèrie de propostes d'avaluació continuada. L'assignatura està 
organitzada a partir de les activitats i els recursos disponibles per a dur-les a terme. En 
aquests materials trobareu una guia per a orientar-vos en el desenvolupament de les 
activitats, i també els objectius i competències que es volen assolir amb cada una 
d'aquestes i els criteris de presentació i avaluació. 


