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Informació general de l'assignatura

Denominació ANTROPOLOGIA ECONÒMICA I POLÍTICA

Codi 100054

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història 3 OPTATIVA Presencial

Grau en Història de l'Art 3 OPTATIVA Només examen

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació SALAZAR CARRASCO, CARLES

Departament/s HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

L’assignatura s’organitza, doncs, en 5 sessions docents presencials (5 x 1.30 +
rebuda), al voltant de les quals s’ha de distribuir el treball autònom de l’alumnat i la
corresponent avaluació. Després d’una rebuda fonamentalment organitzativa, la
primera sessió pròpiament docent és una sessió introductòria: no serà avaluada en sí
mateixa, però és valorarà positivament que en els coneixements treballats s’emprin
en altres sessions. 

Les quatre sessions següents aborden quatre temàtiques fonamentals de la matèria
(vegeu temari) i cadascuna és objecte d'avaluació específica per part del docent
assignat; la suma de les avaluacions de totes les sessions (supervisada pel professor
titular substitut) constitueix la qualificació de l’assignatura (4 x 25%). 

L’estudiantat haurà de preparar cada sessió prèviament mitjançant la consulta del
materials proposats pel docent (i d’altres que pugui buscar pel seu compte). Durant la
sessió es presentaran les línies generals del tema i es podrà també, a parer del
docent, posar en comú el treball previ amb els corresponents materials.
Posteriorment, l’estudiantat haurà de presentar un exercici escrit al respecte, seguint
les instruccions del docent i en la data que aquest confirmi. L’exercici es presentarà
en la data assenyalada per via doble: 1) a través del campus virtual; 2) sobre paper, a
la secretaria del departament (matí). En total, un mínim de 30 hores de treball
autònom per sessió (+ la docència presencia, les tutories i la lectura de temes de la
sessió 0, fins a un total de 150 h). 

Idioma/es d'impartició Espanyol, català i anglés

Distribució de crèdits L’assignatura ha hagut de replanificar-se degut a la baixa mèdica del seu titular, Dr.
Víctor Bretón. La nova planificació ha provocat canvis en el temari, els mecanismes
d’avaluació i el calendari-horari, en passar a ser una assignatura dirigida (no
presencial ni virtual) per un equip docent.
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BRETON SOLO DE ZALDIVAR,
VICTOR

breton@hahs.udl.cat 1

SALAZAR CARRASCO, CARLES salazar@hahs.udl.cat 5

Objectius acadèmics de l'assignatura

El curs està pensat com una introducció a l'anàlisi crítica i històric de les relacions entre tres conceptes-clau:
Economia, Antropologia i Desenvolupament. La idea que guia el programa és la de tractar d'oferir a l'estudiantat les
eines analítiques indispensables per poder captar en tota la seva complexitat la forma en què les ciències socials
en particular la Antropologia- s'han aproximat a un determinat tipus de fenòmens -tradicionalment competència de
la Ciència econòmica-, mostrant (de vegades) la seva naturalesa contingent i històrica i oferint aproximacions
alternatives a les convencionals i hegemòniques. Part de la base de la indispensabilitat d'una lectura de
"l'econòmic" des d'un punt de vista antropològic (és a dir, des de baix i des de dins). I és des d'aquesta
Antropologia econòmica on millor pot aprehendre la naturalesa complexa del "desenvolupament", una de les grans -
o la més gran- meta-utopies civilitzadores de la modernitat.

Una succinta revisió a la història conceptual del desenvolupament, de fet, posa de manifest el predomini que en la
seva conceptualització ha tingut l'Economia, circumstància que s'ha projectat de manera molt incisiva sobre les
trucades (segons l'època i el context ideològic) societats " primitives "," precapitalistes "," subdesarrolladoas "o"
tercermundistes ". I aquí el paper de l'Antropologia, particularment de l'antropologia aplicada, ha estat molt
remarcable com a punt de suport de les intervencions de la maquinària desenvolupista. Però el paper de
l'Antropologia com a disciplina ha anat molt més enllà del d'un simple complement instrumental amb què endolcir (o
simplement possibilitar) l'aplicació del receptari tecnoeconòmic habitual, ja que s'ha constituït en determinats
moments en una poderosa eina des d'on (re ) pensar la realitat i constatar quant d'ideologia i retòrica hi ha en
determinades aproximacions exclusivament economocéntricas a la realitat rica i plural de la vida de dones i homes
en societat.

D'aquí l'elecció, partint de l'Economia per arribar al Desenvolupament passant per l'Antropologia, d'una revisió dels
principals paradigmes per on han transitat aquestes mirades sobre l'alteritat cultural des de, més o menys, a
mitjans del segle passat. S'ha pres aquest fil conductor tractant, alhora, d'ancorar els debats teòrics amb temes de
major contingut empíric per tal de poder valorar millor la conveniència d'unes o altres eines conceptuals a l'hora
d'aproximar-a l'anàlisi de realitats substantives i concretes.

Competències significatives

Competències transversals:

Capacitat d'anàlisi i síntesi
Compromís ètic
Reconeixement i respecte a la diversitat i la interculturalitat
Raonament crític
Capacitat de treball en equip

Competències específiques:
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Capacitat de lectura i anàlisi.
Capacitat i habilitat per analitzar i investigar els problemes socioculturals, econòmics, polítics i demogràfics
del món actual.
Coneixement de l’evolució del pensament i de la seva relació amb la societat.
Coneixement de les interrelacions entre ciència i evolució social.
Aprendre a copsar la complexitat dels fets humans, la dinàmica social, els conflictes de grup i de gènere, la
dialèctica entre classes, l’organització de l’espai, les relacions de poder i formulació de projectes ideològics,
culturals i socials en el si de les societats complexes.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari-Calendari

5 d’octubre [Javier Martínez]

0. Rebuda. Presentació i organització de l’assignatura. Localització i accés a materials docents. La contribució
antropològica a l’economia

Sense avaluació específica

 

26 d’octubre [Albert Roca]

Materialisme, cultura i economia

1. Ecologia.

Lliurament de l’exercici: 7 de novembre

 

16 de novembre [Carles Salazar]

Formes culturals i història econòmica

2. Religió.

Lliurament de l’exercici: 28 de novembre

 

14 de desembre [Javier Martínez]

Mirada propera: protagonistes oblidats (I)

3. Camperolat.

Lliurament de l’exercici: 23 de desembre

 

11 de gener [Joan Pallarés]

Mirada propera: protagonistes oblidats (II)

4. Pobresa i inequitat.

Lliurament de l’exercici: 23 de gener
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Sessions docents

5 d’octubre [Javier Martínez]

0. Rebuda. Presentació i organització de l’assignatura. Localització i accés a materials docents. La
contribució antropològica a l’economia

 

0.1. Què és l’economia? Qui estudia l’economia?

0.2. La resposta insuficient des de la disciplina econòmica

0.2.1. El formalisme de l’economia (neo)clàssica. Les fal·làcies del marginalisme, de la llei de l’oferta i la demanda
i de l’autoregulació dels mercats

0.2.2. L’etnocentrisme de l’economia política. Sobre l’estructuralisme. Sobre l’antropologia marxista.

0.3. El factor cultural: la contribució necessària de l’antropologia. Debats fundacionals de l’antropologia econòmica

0.3.1. Sobre l’Homo economicus: de Malinowski a Mauss

0.3.2. Formalistes versus substantivistes

0.4. Quatre mostres de la vigència de la contribució antropològica (temari)

 

Manuals

Comas d’Argemir, Dolors, 1998, Antropología económica, Barcelona, Ariel.

Firth, Raymond, 1974, “Un comentario general”, en Raymond Firth (ed.), Temas de antropología económica,
México, FCE, pp. 9-36, 277-279.

Harris, Marvin, 1998 (8ª), Introducción a la antropología general, Madrid, Alianza, pp. xxxx.

Narotzky, Susana, 2004, Antropología económica. Nuevas tendencias, Barcelona, Melusina.

El text clàssic de Melville J. Herskovits (Antropología económica, México, FCE, 1954 [1952] vegeu especialment
la controvèrsia amb l’economista Frank Night, pp. 449-474) i la compilació de Raymond Firth (Temas de
antropologia econòmica, México, FCE, 1974 [1967] ) continuen continuen conformant una bona introducció a
l’àmbit de l’antropologia econòmica (AE); en particular, aquesta darrera avança notablement el paper de l’AE en el
món de desenvolupament al segle XXI.

Textos i materials

Bohannan, Paul J., 1981 (1959), “El impacto de la moneda en una economía africana de subsistencia”, en Josep
R. Llobera (ed.), Antropología económica. Textos etnográficos, Barcelona, Anagrama, pp. 189-200.

Burling, Robbins, 1976 (1962), "Teorías de maximización y el estudio de la antropología económica", en Maurice
Godelier (ed.), Antropología y economía, Barcelona, Anagrama, pp. 101-123.

Comas d’Argemir, Dolors, 1998, “La antropología social estudia la economía”, en Antropología económica,
Barcelona, Ariel, pp. 1-25.

Kaplan, David, 1976 (1968), "La controversia formalistas-substantivistas de la antropología económica: reflexiones
sobre sus amplias implicaciones", en Maurice Godelier (ed.), Antropología y economía, Barcelona, Anagrama, pp.
208-232.

Malinowski, Bronislaw, 1976 (1920), "La economía primitiva de los isleños Trobriand", en Maurice Godelier (ed.),
Antropología y economía, Barcelona, Anagrama, pp. 87-100.
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Mauss, Marcel, 2009 (1923-24), Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas,
Buenos Aires, Katz.

Polanyi, Karl, 1976, "El sistema económico como proceso institucionalizado", en Maurice Godelier (ed.),
Antropología y economía, Barcelona, Anagrama, pp. 155-178.

 

26 d’octubre [Albert Roca]

Materialisme, cultura i economia

1. Ecologia. La visió integral de l’activitat humana i el món del desenvolupament

 

1.1. L’enfocament materialista en l’antropologia actual

1.1.1. La persistència de l’objecte d’estudi antropològic: de primitius a “subdesenvolupats” o “emergents”. Les eres
del desenvolupament i l’antropologia econòmica

1.1.2. Les insuficiències del materialisme dialèctic. Paral·lelismes amb el debat entre formalistes i substantivistes.

1.1.2. La via ecològica: de l’ecologia cultural al materialisme cultural

1.2. Usos de l’aproximació ecològica en antropologia del desenvolupament

1.2.1. Comprensió dels “anacronismes socials” (“fòssils”) i les aparents resistències culturals al desenvolupament

1.2.2. Anàlisis de cas: adaptacions ecoculturals; elasticitat i implicacions

1.3. Apunts sobre antropologia compromesa i ecologia: actualitzacions del dilema entre teoria i praxi

1.3.1. La necessitat d’incloure el factor polític

1.3.2. El camí de l’explicitació política: ecologia política, ecosocialisme, ecologia popular, ecofeminisme...

 

Textos i materials

 

Bennett, John W., 1993, “Social Aspects of Sustainability and Common Property: Lessons from the History of the
Hutterian Brethren”, in Human Ecology as Human Behaviour, New Brusnwick, Transaction Pub., pp. 165-199.

Douglas, Mary, 1981 (1962), “Los lele: la resistencia al cambio”, en Josep R. Llobera (ed.), Antropología
económica. Textos etnográficos, Barcelona, Anagrama, pp. 165-187.

Hardin, Garret, 1995 (1968), “La tragedia de los comunes”, en La gaceta ecológica, nº 37 [publicat originalment en
anglès a Science, nº 162]
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jonate/Eco_Rec/Intro/La_tragedia_de_los_comunes.pdf 

Harris, Marvin, 1983 (1968): El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura,
Madrid, Siglo XXI [en particular el cap. 23, “Materialismo cultural: ecología cultural”; els seus llibres posteriors,
El materialismo cultural (1979), i Teorias sobre la cultura en la era posmoderna (1999) poden ser útils per
actualitzar aquest text].

Harris, Marvin, 1984 (1974), “La madre vaca”, en Vacas, cerdos, guerras y brujas, Madrid, Alianza, pp. 15-36. [El
text, així com Caníbales y reyes y Bueno para comer poden inspirar casos etnogràfics de referencia]

Herskovits, Melville J., 1926 (1923), The Cattle Complex in East Africa, New York, Columbia University Press
[també fou publicat en 4 entregues a l’American Anthropologist el mateix any]
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Lee, Richard, 1981 (1966), “La subsistencia de los bosquimanos !kung: un análisis de input-output”, en Josep R.
Llobera (ed.), Antropología económica. Textos etnográficos, Barcelona, Anagrama, pp. 35-63.

Llobera, Josep Ramon, 1980, "¿Hacia un nuevo marxismo o una nueva antropología?, en J.R. Llobera (ed.), Hacia
una historia de las ciencias sociales. El caso del materialismo histórico, Barcelona, Anagrama, pp. 181-237.

Piddocke, Stuart, 1981 (1960), “El sistema de potlatch de los kwakiutl del sur: una nueva perspectiva”, en Josep R.
Llobera (ed.), Antropología económica. Textos etnográficos, Barcelona, Anagrama, pp. 101-122.

Rappaport, Roy A., 1975 (1971), “El flujo de energía en una sociedad agrícola”, en Josep G. Jorgesen (ed.),
Biología y cultura. Introducción a la antropología biológica y social, Madrid, Blume (Selecciones de Scientific
American), pp. 378-391. [véase también su libro Cerdos para los antepasados]

Scheper-Hughes, Nancy 2000 ()”Demografía sin números. El contexto económico y cultural de la modernidad”, en
Andreu Viola (ed.), Antropología del Desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina, Barcelona,
Paidós, pp. 267-303

Steward, Julian, 1974, "Ecología cultural", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar,
vol. 5, pp. 45-51.

Turnbull, Colin 1975 (1963), “La lección de los pigmeos”, en Josep G. Jorgesen (ed.), Biología y cultura.
Introducción a la antropología biológica y social, Madrid, Blume (Selecciones de Scientific American), pp. 330-342.

Viola, Andreu, (ed.), 2000, Antropología del Desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina,
Barcelona, Paidós. [en particular, la introducció del propi Viola]

[Es poden buscar altres casos d’estudi, fins i tot en obres dels mateixos autors, si no hi ha prou. La lectura dels
textos en negreta es obligatòria]

 

Tipus d’exercici

 

L’exercici corresponent a la sessió 1 (i 0) consisteix en un comentari de text acompanyat de proves de lectura
d’al menys 3 altres textos de les sessions 1 i 0.

El comentari de text s’ha de centrar en un text (els/les estudiants han de fer una tríade de propostes –campus
virtual, una setmana abans de la sessió; possible tutoria- i el docent les aprova; tutoria col·lectiva després de la
sessió), que s’ha de contextualitzar i s’ha de contrastar amb la informació d’altres textos de la sessió i
l’assignatura, començant per les lectures teòriques recomanades. Extensió: 5 pàgines. Es valorarà l’aportació de
documentació coherent i també l’aplicació de la reflexió a d’altres situacions. 

Les proves de lectura són ressenyes (també es bo identificar i ubicar teòricament l’autor/a). Extensió: 1 pàgina.

Data de lliurament:  7 de novembre

 

16 de novembre [Carles Salazar]

Formes culturals i història econòmica

2. Religió. Economia i religió: els orígens del capitalisme

 

2.1. Weber i el subdesenvolupament d’Alemanya

2.2. Formes d’acció i tipus de racionalitat

2.3. La lògica del capitalisme i el problema dels seus orígens

2016-17



2.4. Religió i racionalització: el ‘desencantament’ del món

2.5. El protestantisme luterà: la vocació

2.6. El protestantisme calvinista: la predestinació

2.7. Estudis comparatius: Islam, Hinduisme i Budisme

 

Text obligatori

Weber. M. 1984 (1904-1905). L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme. Barcelona: Edicions 62 (pp. 103-180)

 

Textos a resenyar

 

Becker, S.O. 2009. “Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History” The Quarterly
Journal of Economics 124(2): 531-596.

Blum, U. and L. Dudley. 2001. “Religion and Economic Growth: Was Weber Right?” Journal of Evolutionary
Economics 11: 207-230.

Collins, R. 1980. “Weber’s Last Theory of Capitalism: A Systematization” American Sociological Review 45(6): 925-
942.

Gellner, D. 2011. “The Uses of Max Weber: Legitimation and Amnesia in Buddhology, South Asian History, and
Anthropological Practice Theory”. In P. Clarke (ed.) The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford:
Oxford University Press.

Hoorn, A. and R. Maseland. 2013. “Does a Protestant Work Ethic Exist? Evidence from the Well-Being Effect of
Unemployment” Journal of Economic Behavior and Organization 91: 1-12.

Keyes, C. 2002. “Weber and Anthropology” Annual Review of Anthropology 31: 233-255.

Lachmann, R. 1989. “Origins of Capitalism in Western Europe” Annual Review of Sociology 15: 47-72.

 

Textos complementaris

Gerth, H.H. and C. Wright Mills. 1948. From Max Weber. Essays in Sociology. London: Routledge.

Ghosh, P. 2008. A Historian Reads Max Weber: Essays on the Protestant Ethic. Wiesbaden: Harrosswitz Verlag.

Giddens. A. 1971. Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Piedras Monroy, P. 2005. Max Weber y la India. Valladolid: Secretariado de Publicacions e Intercambio editorial.

Salazar, C. 2009. Antropologia de les creences. Religió, simbolisme, irracionalitat. Barcelona: Fragmenta (pp. 73-
99).

 

Webs: https://www.csudh.edu/dearhabermas/weberrelbk01.htm

 

Tipus d’exercici:

Comentari de text de la lectura obligatòria (amb l’ajut de la bibliografia complementària)
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Extensió màxima: 4 fulls a doble espai.

Prova de lectura d’almenys 2 dels texts per ressenyar

Extensió màxima: 1 full a doble espai

Data de lliurament: 28 de novembre

 

14 de desembre [Javier Martínez Sastre]

Mirada propera: protagonistes oblidats (I)

3. Camperolat.

 

3.1. De l'Ecologia cultural a l'Ecologia política. La racionalitat ecològica de la producció camperola.

3.2. La modalitat domèstica de producció. El descobriment de la lògica econòmica camperola: el model de A.V.
Chayanov. L'especificitat (o no) de l'economia familiar camperola.

3.3. La ubicació històrica de les economies camperoles. El cas de les anomenades “societats camperoles” i les
seves transformacions contemporànies. El problema de la supervivència (o no) de l'explotació familiar agrària.

3.4. Ecologia i camperolat. De l'ecologia política a l'ecologisme dels pobres.

 

Textos obligatoris

Bernstein, Henry; Byres, Terence J., 2001, “From Peasant Studies to Agrari-an Change”, en Journal of Agrarian
Change, 1(1), pp. 1-56.

Bretón, Víctor, 1993, “Las ciencias sociales y el estatus teórico de la pequeña producción familiar”, en Noticiario de
Historia Agraria, nº 5, pp. 127-159.

Chayanov, Alexander V., 1974 (1925), "Medida de la autoexplotación de la fuerza de trabajo en la familia
campesina. El concepto de beneficio en la unidad de explotación doméstica", en La organización de la unidad eco-
nómica campesina. Nueva Visión, Buenos Aires, pp. 69-95.

Martínez Alier, Joan, 2004,  “Las relaciones entre la Ecología Política y la Economía Ecológica”, en El ecologismo
de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icaria, Barcelona, pp. 317-341.

Sahlins, Marshall, 1983, "El modo de producción doméstico: la estructura de la subproducción", en Economía de la
Edad de Piedra. Akal, Madrid, pp. 55-115.

Toledo, Víctor Manuel, 1992,  "La racionalidad ecológica de la producción campesina", en Sevilla Guzman,
Eduardo y Gonzalez de Molina, Manuel [Eds.]: Ecología, campesinado e historia. Ediciones La Piqueta, Madrid,
pp. 197-218.

 

Tipus d’exercici

L’exercici corresponent a la sessió 3 consisteix en un comentari de text acompanyat de proves de lectura d’al
menys 3 altres textos de la sessió.

El comentari de text s’ha de centrar en un text (els/les estudiants han de fer una tríade de propostes –campus
virtual, una setmana abans de la sessió; possible tutoria- i el docent les aprova; tutoria col·lectiva després de la
sessió), que s’ha de contextualitzar i s’ha de contrastar amb la informació d’altres textos de la sessió i
l’assignatura, començant per les lectures teòriques recomanades. Extensió: 5 pàgines.
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Es valorarà l’aportació de documentació coherent i també l’aplicació de la reflexió a d’altres situacions.

Les proves de lectura són ressenyes (també es bo identificar i ubicar teòricament l’autor/a). Extensió: 1 pàgina.

Data de lliurament: 23 de desembre

 

 

11 de gener [Joan Pallarés]

Mirada propera: protagonistes oblidats (II)

4. Pobresa i inequitat

 

4.1. Societats opulentes?

4.2  Inseguretat alimentària

4.3  Exclusió social i els límits del desenvolupament

4.4  De la cultura de la pobresa a les estratègies per a sobreviure dels marginats

4.5  Caracteritzant la pobresa d’avui.

 

Textos obligatoris

Beaucage, Pierre (2005): “Del desarrollo a la globalización, el antropólogo crítico y los otros actores sociales”,
Palenzuela, Pablo; Gimeno, Juan Carlos [Eds.]: Culturas y desarrollo en el marco de la globalización capitalista.
Federación de Asociaciones Antropología del Estado Español / Asociación Andaluza de Antropología / Fundación
El Monte, Sevilla, pp. 53-80.

Contreras, Jesús.; Gracia, Mabel (2005): “Seguridad e inseguridad alimentaria” [fragmento], Alimentación y Cultura.
Perspectivas antropológicas. Ariel, Barcelona, pp. 355-385.

Gudynas, Eduardo (2011): “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía
heterodoxa”, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo [Ed.]: Más allá del Desarrollo.
Fundación Rosa Luxemburg / Abya-Yala, Quito, pp. 21-53.

Instituto Nacional de Estadística (2015) Encuesta de condiciones de vida (ECV-2014) Resultados definitivos. INE
notas de prensa.

Malgesini, Graciela; Candalija, Jonás. (2014) Dossier pobreza de EAPN España.
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf

OXFAM Intermón (2014) Gobernar para las élites. OXFAM Intermón.

OXFAM Intermón (2015) Riqueza: Tenerlo todo y querer más. OXFAM Intermón.

Pobresa Zero (2015) Document marc pobresa zero 2015. https://pobresazero.files.wordpress.com/2015/10/pobresa-
zero-2015_doc-marc.pdf

Rogero, Julio. (2014) Éxito escolar- Éxito social y los excluidos del éxito. Revista nacional e internacional de
educación inclusiva. Vol. 7, nº 2:36-52.
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A més es penjarà una carpeta amb articles de diaris sobre aspectes relacionats amb la pobresa d’avui.  

 

Tipus d’exercici

L’exercici corresponent a la sessió 4 consisteix en un comentari de text acompanyat de proves de lectura
d’almenys 3 altres textos de la sessió.

El comentari de text s’ha de centrar en un text (els/les estudiants han de fer una tríade de propostes –campus
virtual, una setmana abans de la sessió; possible tutoria- i el docent les aprova; tutoria col·lectiva després de la
sessió), que s’ha de contextualitzar i s’ha de contrastar amb la informació d’altres textos de la sessió i
l’assignatura, començant per les lectures teòriques recomanades. Extensió: 5 pàgines.

Es valorarà l’aportació de documentació coherent i també l’aplicació de la reflexió a d’altres situacions.

Les proves de lectura són ressenyes (també es bo identificar i ubicar teòricament l’autor/a). Extensió: 1 pàgina.

Data de lliurament:  23 de gener

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura s’organitza en 5 sessions docents presencials (5 x 1.30 + rebuda), al voltant de les quals s’ha de
distribuir el treball autònom de l’alumnat i la corresponent avaluació. Després d’una rebuda fonamentalment
organitzativa, la primera sessió pròpiament docent és una sessió introductòria: no serà avaluada en sí mateixa,
però és valorarà positivament que en els coneixements treballats s’emprin en altres sessions.

Les quatre sessions següents aborden quatre temàtiques fonamentals de la matèria (vegeu temari) i cadascuna és
objecte d'avaluació específica per part del docent assignat; la suma de les avaluacions de totes les sessions
(supervisada pel professor titular substitut) constitueix la qualificació de l’assignatura (4 x 25%).

L’estudiantat haurà de preparar cada sessió prèviament mitjançant la consulta del materials proposats pel docent (i
d’altres que pugui buscar pel seu compte). Durant la sessió es presentaran les línies generals del tema i es podrà
també, a parer del docent, posar en comú el treball previ amb els corresponents materials. Posteriorment,
l’estudiantat haurà de presentar un exercici escrit al respecte, seguint les instruccions del docent i en la data que
aquest confirmi. L’exercici es presentarà en la data assenyalada per via doble: 1) a través del campus virtual; 2)
sobre paper, a la secretaria del departament (matí). En total, un mínim de 30 hores de treball autònom per sessió
(+ la docència presencia, les tutories i la lectura de temes de la sessió 0, fins a un total de 150 h).

Sistema d'avaluació
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