
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura:  

COMPETÈNCIES EN TIC PER A L’ANTROPOLOGIA I L’EVOLUCIÓ HUMANA 

Descripció 

L'assignatura Competències TIC per a l'Antropologia i l'Evolució Humana (CTIC), de 6 
crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau 
d'Antropologia, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de 
forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i 
aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn 
l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació. 

L'assignatura CTIC està basada en la metodologia de treball per projectes en xarxa. 
Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit 
de l'Antropologia, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències 
específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures del grau i que 
consolidareu en el treball/projecte final de carrera. 

 

Objectius i competències 

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements 
i competències TIC a nivell acadèmic i professional. El objectius competencials 
específics a assolir són els següents: 

 Cerca i selecció de la informació a la xarxa. 
 Tractament i elaboració de la informació digital. 
 Presentació i difusió de la informació digital. 
 Nocions bàsiques de tecnologia digital. 
 Planificació del treball en un entorn virtual. 
 Gestió del projecte digital. 
 Estratègies de comunicació a la xarxa. 
 Treball en equip en xarxa. 
 Actitud digital 

 

 



Continguts 

Continguts reflexius: 

 Ús racional i crític de les TIC. 
 Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi. 
 La xarxa social. 
 L'actitud digital. 

Continguts metodològics: 

 Planificació del treball en entorn virtual. 
 Gestió d'un projecte digital en equip. 
 Treball en equip en entorns virtuals. 
 Estils de comunicació en xarxa. 

Continguts instrumentals: 

 Nocions bàsiques de tecnologia. 
 Cerca, tractament i presentació de la informació digital.  

 Les fases de l'elaboració del projecte són: 

 Fase 1. Inici del projecte: Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa 

 Fase 2. Estructuració del projecte: Planificació i definició del projecte 

 Fase 3. Desenvolupament del projecte: Tractament de la informació digital 

 Fase 4. Tancament i difusió del projecte: Presentació i discussió del 

projecte 

Materials i Bibliografia 

Guia d'eines ofimàtiques Web 

Els marcadors socials Web 

La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web 

Nocions de tecnologia digital Web 

Competències informacionals Web 

Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web 

@ctitud digit@l Web 

Redacció de treballs en format electrònic Web 

Orientacions sobre els debats virtuals PDF 

L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web 

Guia de gestors bibliogràfics: Zotero Web 

El món de les imatges: la imatge digital Web 

El projecte digital en equip Web 

Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web 

Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF 



Bibliografia general sobre Societat de la informació 

Llibres: 

Bauman, Z. (2011): Daños colaterales: desigualdades sociales en la era global.  Fondo 
de Cultura Económica.  

Berners-Lee, T.; Fischetti, M.  (2000): "Tejiendo la Red: el inventor del World Wide 
Web nos descubre su origen". Siglo XXI de España Editores, 2000 

Brey, A.; Inneraty, D.; Mayos, G. (2009): "La sociedad de la Ignorancia". Libros 
Infonomia <http://www.infonomia.com/pdf/societat_de_la_ignorancia_ca.pdf> 

Castells, M... [et al.] (2003) "La Societat xarxa a Catalunya". UOC  

Cornella. A. (2009) "Intoxicación. Buscando un orden en la información". 
http://www.infonomia.com/articulo/libros/6285 

Blogs: 

El blog de Enrique Dans http://www.enriquedans.com/ 

La catedral innova. http://www.lacatedralonline.es/innova/bloggers/571 

Genís Roca. http://www.genisroca.com/ 

Pàgines web: 

Manuel Castells. Producción científica http://www.manuelcastells.info/es/index.htm 

Revistes: 

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del 
conocimiento. http://www.uoc.edu/uocpapers/8/cat/index.html 

 

Bibliografia sobre Antropologia 

Llibres: 

Del Fresno, M. (2011) "Netnografía: investigación, análisis e intervención social 
online". Editorial UOC 

Vázquez Atochero, A. (2008) "Ciberantropología: cultura 2.0". UOC 

Articles: 

Ardèvol, E.; Estalella, A.; Domínguez, D. (coord.) (2008) "La mediación tecnológica en la 
pràctica etnográfica". XI Congreso de Antropología. UPV-EHU.    
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< http://mediacciones.es/wp-content/uploads/etnografia-mediaccion-faaee.pdf> 
 
Ardèvol, E.; Roig, A. (2009) "Els media a través de les pràctiques: una aproximació 
etnogràfica als estudis de comunicació". Digithum. Núm. 11. 
UOC. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/550/55012748002.pdf> 

Ardèvol, E.; Estalella, A. (2011) "E-Research: desafíos y oportunidades para las ciencias 
sociales". Convergencia, vol. 18, núm. 55.  UAEM.  
< http://mediacciones.es/wp-content/uploads/etnografia-mediaccion-faaee.pdf> 
 
Civallero, Edgardo (2008): “Cultures ancestrals en universos moderns”. Digithum: 
revista digital d'humanitats, 2008, núm 10. 
 <http://www.raco.cat/index.php/Digit/article/viewArticle/96408/0> 

 

Requisits 

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis 
d'Antropologia. Atesos els seus continguts de tipus competencial, cal que els adquiriu 
com més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta 
d'assignatures del Grau. 

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d'usuari. 

 

Avaluació 

L’avaluació a CTIC es basa única i exclusivament en l’avaluació continuada que implica 

un procés d’aprenentatge continuat i progressiu mitjançant la realització d’un seguit 

d’activitats (les PAC i la Pràctica) vinculades i relacionades entre si, les quals 

condueixen a l'elaboració d'un projecte digital.  

Donat que totes les activitats estan vinculades i relacionades entre elles, per poder 

superar l'assignatura haureu d'aprovar l'avaluació continua i la Pràctica Final.  

Els criteris d'avaluació de cada una de les activitats s'inclouen en els seus enunciats. 

Tot i que la majoria de les activitats s'han de realitzar en grup, les qualificacions 

emeses seran individuals. Es podria donar el cas que els diferents membres d’un 

mateix grup obtinguin qualificacions diferents. 
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