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Informació general de l'assignatura

Denominació ANTROPOLOGIA DE LA FAMÍLIA I EL PARENTIU

Codi 100128

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història (R 2015) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SALAZAR CARRASCO, CARLES

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SALAZAR CARRASCO, CARLES carles.salazar@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Entendre la diversitat cultural de les formes familiars i el seu sentit evolutiu.

Competències

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi

CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

CT5 Adquirir nocions essencials de el pensament científic

CT6 Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies de l'àmbit professional.

Resultats de l'aprenentatge:

Conèixer els fonaments biològics i culturals de les relacions de parentiu

Familiaritzar-se amb els corrents teòrics més importants de l'antropologia de l'parentiu.

Adquirir una perspectiva d'espècie en l'estudi de les formes de família

Desenvolupar una visió comparativa sobre la reproducció humana

Saber problematitzar la separació entre vida pública i vida privada i l'adjudicació dels rols de gènere.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Bases biològiques i evolutives de les relacions familiars (6 sessions)
2. Procreació i formes de filiació (7 sessions)
3. Sistemes matrimonials (6 sessions)
4. Sexualitat (6 sessions)
5. Cognició de les relacions familiars  (7 sessions)

Eixos metodològics de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ / descripció /

tipologia TPD
O G HP* HNP

Classe magistral
(M)

Vegeu temari i cronograma 0.1 1 45 60

Seminaris (S)      
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Pràctiques (P)      

Treballs (T)

T1. Treball consistent
ressenyes i assaigs
T2. Presentacions a classe
T3. Lectures obligatòries

0.1 1 - 85

Tutories (Tut)
5 tutories programades
referides a M i T1

0.1 1 5 5

Altres (AA)      

Avaluació (AV)*
Vegeu taula de mecanismes
d’avaluació

 1 2 -

TOTAL
El total absolut sempre ha de
sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o
150 h (6 ECTS)

  67 150

 

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne. La presencialitat final s'adaptarà als requisits que imposi l'evolució de la pandèmia.

Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /

tipologia TPD
observacions O Activitat %

Assistència i
participació (As)

As: Puja nota en
funció de l’avaluació
que realitzi el docent

 0.1
Totes les
presencials

+10
 

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

TA: examen de la
matèria impartida en
M

Desenvolupar per
escrit alguns temes
de l’assignatura

0.1
Classes
Magistrals

50

Informe (In) /
Treballs (T)

T1: treball de
l’assignatura

Assaig sobre un tema
de l'assignatura

0.1  25

  
Ressenya de llibre
rellevant de
l'assignatura

  12,5

Altres (A) Presentació
Presentació a classe
d'un tema de discussi
´0

  12,5

TOTAL     100

 

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació
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