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1. OBJECTIUS 
 
Aquesta assignatura és una introducció a la definició dels conceptes fonamentals de l'Antropologia 
Social i Cultural, de manera tal que l'alumne de Treball Social els assimili i els incorpori al conjunt de 
coneixements que, des de diferents disciplines, se li van donant sobre el sistema social i cultural, al llarg 
dels tres anys d'estudis. 
 
 Al marge dels continguts que omplen el programa, també és objectiu de l'assignatura donar a 
l'estudiant una certa capacitat de relativització i de presa de distància respecte a la pròpia cultura entesa 
en aquest cas, sobre tot, com un sistema de valors i normes que ens identifica. És en aquest sentit que 
l'assignatura vol contribuir a la formació integral dels futurs treballadors socials. 
 
2. METODOLOGIA 
 
Aquest curs és de 6 crèdits, això equival a 60 hores de classe, 40 de les quals seran teòriques i 20 que 
seran pràctiques. A les classes teòriques la professora donarà els continguts necessaris per a bastir el 
tema, continguts que hauran de ser ampliats i relacionats amb les lectures obligatòries que s'aniran 
indicant al llarg del curs i que la professora dipositarà oportunament a la fotocopiadora del centre. Les 
sessions pràctiques seran dedicades bé a la discussió de les lectures, bé a la visualització i posterior 
comentari de vídeos. La finalitat de les pràctiques és doble: que l'estudiant participi de manera activa al 
llarg del desenvolupament del curs, i, en segon lloc, que aprengui a traslladar els conceptes teòrics a 
l'anàlisi de realitats socioculturals diverses. 
 
3. AVALUACIÓ DEL CURS 
 
L'avaluació dels continguts apresos al llarg del curs es farà en base als següents requeriments: 
 
1. Una prova escrita que es realitzarà en el període d'exàmens corresponent i en la data fixada. 
2. Serà també criteri vàlid d'avaluació la participació activa en les discussions que, en base a les lectures 
o a d'altres activitats comunes, es duguin a terme a la classe i a les sessions pràctiques. 
 
4. CONTINGUTS 
 
Tema 1. Conceptes i informació prèvia. Què és l’Antropologia Social i Cultural?. Com i amb què 
treballa? Què pot aportar al Treball Social? 
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* Etnografia, Etnologia i Antropologia. Raça i cultura. 
* Què és la cultura per l’antropologia? Fins on ens pot portar aquest concepte? 
* El procés de transmissió de la cultura. Endoculturació, aculturació, assimilació i integració cultural. 
* Les diferents formes de descobrir i entendre els "altres". L'etnocentrisme i el relativisme cultural.  
* L'objecte de l'Antropologia i l'especificat del seu enfocament respecte a d'altres ciències socials. 
* El mètode i les tècniques de l'antropologia.  
* L’aportació de l’Antropologia al Treball social.  
 
Tema 2. La reflexió antropològica. D’on ve i cap on va? 
 
* El naixement de la reflexió antropològica.  
* La constitució de l'Antropologia com a ciència: l'evolucionisme social. 
* L’antropologia acadèmica. Determinismes, possibilismes i relativismes. 
* L'Antropologia aquí i ara. Urbanització, marginació i postmodernitat. 
 
Tema 3. L’economia com a eina per a la comprensió de les societats. 
 
* El sistema econòmic com a base organitzativa. Tothom té economia? Què és un sistema econòmic? 
* La producció: els factors i les relacions de producció. Què produeixen i com organitzen la producció de 
béns i serveis les diferents societats? Com repercuteix el sistema productiu en l’estructura social? 
* Formes de distribució i consum de la producció. Com arriben fins als grups socials els béns i serveis 
produïts? Les alternatives al sistema de mercat. 
* Hi ha economies més racionals que altres? Reflexió sobre la universalitat de la racionalitat econòmica. 
 
Tema 4. Sistemes organitzatius: parentiu i cultura 
 
* Àmbit i límits del parentiu. Per què l’Antropologia s’ocupa del parentiu? De com les societats 
construeixen el llenguatge del parentiu. 
* Els diferents sistemes de reclutament dels parents: la filiació.  
* Pares, fills, ascendents i descendents: com s’agrupen? Els grups de filiació: llinatges, clans i 
parenteles. 
* Els parents afins. Per què i com es produeixen les unions matrimonials? 
* Què és una família? Totes les societats en tenen? A què responen les diferències de les estructures 
familiars? 
* Les noves formes familiars. Reestructuració familiar o desestructuració familiar? 
 
Tema 5.- La política i l’organització de les societats 
 
* Què és això de la política. Organització social, ordre social,  poder i autoritat. 
* Cultura, norma, consuetud i llei. La diferència i l’alteritat com a forma de control de la desviació. 
* Com ens organitzem les societats? Panoràmica transcultural dels diferents models d’organització 
social: banda, tribu, cabdillatge i estat. 
* La construcció de la diferencia social: l’edat i el gènere com a formes de construcció de desigualtat. 
* L'estratificació social: rangs, estaments i classes socials. 
 
TEMA 6. Les ideologies i la construcció de la realitat que ens envolta 
 
* Organització religiosa i societat. Mite, simbolisme i ritual.  
* El concepte d'ideologia. 
* La construcció social de la realitat. Les realitats són aparences? 
* La malaltia com a metàfora de la realitat social. 
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Hill 
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