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1. INFORMACIÓN BÁSICA  

DESCRICIÓN 

A materia ten o código P5251210. É unha obrigatoria do Itinerario “Cidadanía e 

Globalización” do Máster Oficial en Filosofía. Coñecemento e Cidadanía, impartida durante 

o primeiro semestre. É de 3 créditos ECTS (desglosados segundo Plan Docente Anual en: 21 

h. de clases; expositivas, 9 h.; interactivas, 12 h.; 3 h. de titorías de grupo; 52 h. de traballo 

persoal da/do estudante, incluídas lecturas, estudo e realización de tarefas). Depende do Dpto. 

De Filosofía e Antropoloxía (Área de Antropoloxía Social).  

PRERREQUISITOS  

Non require necesariamente dunha formación previa, aínda que ter coñecementos de 

Antropoloxía Social resulta de moita utilidade. 

IMPARTICIÓN 

Será impartida por Nieves Herrero profesora titular de Antropoloxía Social. As linguas 

vehiculares serán o galego e o castelán. Esta última se utilizará nas situacións que o requiran 

para facilitar a comprensión e  a adaptación ao galego dos estudantes que non proveñan de  

territorio de Galicia.  

A materia contará cun aula virtual para facilitar o acceso a  materiais de traballo e, en xeral,  

reforzar a comunicación co alumnado nos diversos aspectos relacionados coa docencia e  o 

aprendizaxe. 

O horario da materia correspondente ao curso académico indícanse  na páxina web da 

Facultade de Filosofía https://www.usc.es/gl/centros/filosofia/index.html  

TITORÍAS 

O horario poderá atoparse nesa mesma páxina na pestana Organización académica- Horario 

do Profesorado. Terán lugar no despacho 319 da Facultade de Filosofía, 3º andar. O correo 

electrónico é mnieves.herrero@usc.es e o teléfono 81812531.   

https://www.usc.es/gl/centros/filosofia/index.html
mailto:mnieves.herrero@usc.es
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2. SITUACIÓN DA MATERIA NA TITULACIÓN 

BLOQUE  FORMATIVO NO QUE INTEGRA A MATERIA 

É unha das dúas materias obrigatorias do itinerario de Cidadanía e Globalización do 

Mestrado oficial en Filosofía, Coñecemento e Cidadanía. É impartida pola Área de 

Antropoloxía Social xunto coa materia  de formación básica O concepto antropolóxico de 

cultura e a diversidade cultural e a materia optativa O método etnográfico. O seu uso en 

humanidades e ciencias sociais. 

PAPEL DA MATERIA DENTRO DO BLOQUE 

A materia aborda unha temática relevante no mundo actual como é a importancia que adquire 

o patrimonio cultural e a súa relación con fenómenos como a tercialización económica, a 

mercantilización da cultura ou a recomposición das identidades sociais. Ademais tomará en 

conta a expresión concreta e específica que esta cuestión ten actualmente en Galicia situando 

como exemplo paradigmático a revitalización do Camiño de Santiago e a súa promoción 

como símbolo da identidade de Galicia e Europa.  A materia pretende aportar elementos 

teóricos propios da Antropoloxía socio-cultural para abordar esta temática os cales están 

baseados fundamentalmente na análise cualitativa e comparativa de casos etnográficos.  

Neste sentido enfrontará ao alumnado a análise de casos de actualidade que se estean 

producindo nos seu entorno próximo mediante a realización dun traballo de campo.  

3. OBXECTIVOS DA MATERIA 

1. Achegar á formación do alumnado ingredientes teóricos para a comprensión e a análise do 

mundo global  

2. Adquirir os elementos conceptuais básicos para definir e analizar os conceptos de 

identidade e patrimonio cultural así como a relación que existe entre ambos 

3. Relacionar o auxe do patrimonio cultural coas características propias da sociedade actual  

4. Analizar a estrutura social e institucional da que depende a posta en valor de patrimonios 
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5. Desenvolver e afianzar unha actitude crítica respecto aos procesos de patrimonialización 

e ás diferentes propostas de identificación que implican 

6. Sensibilizar respecto ao valor da diversidade cultural e xerar actitudes de respecto e 

tolerancia que propicien o diálogo intercultural 

7. Contribuír á adquisición de destrezas para a presentación oral e escrita de traballos 

académicos 

4. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  BÁSICAS E XERAIS 

(1.1) Que as e os estudantes saiban aplicar os coñecementos que adquiran para identificar, 

formular e resolver problemas do noso tempo.   
(1.2) Que as e os estudantes adquiran capacidades e coñecementos para a análise crítica en 

relación a achegas investigadoras. 

(1.3) Que as e os estudantes sexan capaces de transmitir coñecementos ideas orixinais e 

solucións propostas. 

(1.4) Que as e os estudantes estean capacitados para unha dinámica de reflexión con actitude 

pro activa e creativa na busca de solucións.  

(1.5) Que as e os estudantes teñan habilidades para recoñecer, nos diversos saberes e na 

práctica social, cuestión e susceptibles de ser abordados e resoltos. 

(1.6) Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 

investigación. 

(1.7) Que as e os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade 

de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 

amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

(1.8) Que as e os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 

complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
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limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación 

dos seu coñecementos e xuízos. 

(1.9) Que as e os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e 

razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito 

claro e sen ambigüidades. 

(1.10) Que as e os estudantes adquiran as habilidades de aprendizaxe que lles permitan 

continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

   Os obxectivos e estas competencias acádanse co conxunto de actividades previstas 

para o seguimento da materia.  

Os obxectivos e competencias avalíanse a través do traballo escrito final,  así como 

mediante as presentacións temáticas, resumes e comentarios  previstos para a avaliación 

continua. 

COMPETENCIAS DE TIPO ESPECÍFICO 
( 2.1) Coñecer e comprender formulacións filosóficas relacionadas cos ámbitos temáticos do 

mestrado. 

(2.2) Desenvolver destrezas que permitan trasladar os coñecementos adquiridos ao ámbito 

da investigación.  

(2.3) Adquirir habilidades para a transmisión e ensinanza de contidos filosóficos relacionados 

cos ámbitos temáticos do mestrado. 

(2.4) Saber aplicar os coñecementos adquiridos na resolución de novos problemas.  

(2.5) Ser capaz de: analizar e sintetizar, argumentar loxicamente, formular xuízos, e deliberar 

consonte á criterios éticos. 

(2.6) Saber expresarse oralmente e por escrito, comunicar, debater e deliberar. 

 

A adquisición progresiva e avaliación continua destas competencias terá lugar 

mediante as actividades que se desenvolven nas sesiones de seminario interactivo, titorías 

individuáis e de grupo, a preparación do traballo escrito final e o exame final. A consecución 

final das mesmas será avaliada mediante o traballo escrito e o exame final. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSAIS   

(3.1) Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación. 

(3.2) Manexar e analizar criticamente fontes de documentación científica, bibliográfica e 

dixital. 

(3.3) Valorar de forma crítica a información para a resolución de problemas. 

(3.4) Promover o respecto aos dereitos humanos e á diversidade cultural e das persoas, así 

como desenvolver valores contra as desigualdades de xénero. 

 

Estas competencias acádanse e avalíanse co conxunto de actividades previstas para 

o seguimento da materia. 

5. CONTIDOS 
1. Concepcións esencialista e costrutivista do patrimonio cultural e da identidade 

2. Tipos de patrimonio. Orientacións terminolóxicas 

3. Os museos e a representación da identidade 

4. A activación patrimonial e propostas de identificación: axentes de patrimonialización 

5. Globalización e patrimonio 

6. Galicia e o marco europeo: a patrimonialización do Camiño de Santiago 

7. Presentacións de traballos e análise de casos 

5. METODOLOXÍA DA DOCENCIA 

O traballo na materia combinará tres tipos de actividades 

1) Clases expositivas: sesións de exposición teórica por parte da profesora  para a 

clarificación e sistematización do marco xeral da materia aportando as conexións e a 

visión de conxunto. 

2) Clases interactivas: sesións de lectura e comentario de textos seleccionados que 

permitan ao alumnado afondar  en aspectos concretos do marco xeral a través do 

exercicio de lectura e síntese dos mesmos. Nestas sesións intervirá sucesivamente o 
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alumnado responsabilizándose da presentación das lecturas, mostrando a aplicación 

dos conceptos estudiados no caso seleccionado para o traballo de campo.  

3) Titorías de grupo e individuais: as primeiras servirán para apoiar o traballo persoal 

do alumnado por parte da profesora, á que se poderá acudir para  resolver dúbidas 

sobre os contidos ou a elaboración dos traballos. As segundas consistirán en poñer en 

común aspectos relacionados coa marcha do curso e revisar e reforzar tanto aspectos 

teóricos como metodolóxicos.  

4) Realización dun pequeno traballo de campo: el alumnado deberá presentar a 

principio da materia un proxecto para a realización dun pequeno traballo de campo 

sobre un caso de activación patrimonial e identitaria. Preténdese que os elementos 

teóricos que se van traballando ao longo da materia sirvan de instrumentos para a 

análise deste caso. Desta maneira preténdese combinar  a teoría e práctica e incentivar 

o traballo autónomo continuado e produtivo. Nas actividades sinaladas en 1) e 2) 

tomaranse sempre en conta estes casos elixidos pola alumnado para facer achegas 

para a súa análise a partir dos  elementos teóricos abordados. O traballo será primeiro 

presentado oralmente nas clases e despois entregado por escrito. Esta última versión 

terá unha extensión máxima de 10 páxinas; incorporará as achegas e correccións que 

se lle suxiran na presentación oral e seguirá o modelo do TFM  servindo, neste sentido, 

como un exercicio de preparación para este. Favorecerase que o alumnado traballe un 

tema que lle permita establecer conexións con outras materias, así como coa temática 

elixida por cada alumno para o seu TFM. 

O traballo global do alumnado, tanto a presentación de lecturas, como o estudo de 

caso, poderá nutrirse de lecturas e traballos realizados nas materias previamente 

cursadas “O concepto antropolóxico de cultura e a diversidade cultura” e “Cidadanía, 

xustiza e democracia” ofrecendo unha versión adaptada á temática específica desta 

materia.  
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6. AVALIACIÓN 

A avaliación tomará en conta as actividades desglosadas no apartado anterior e estará 

baseada nos seguintes aspectos:   

1) Participación nas clases e presentación de lecturas: 40%. Tomará en conta o traballo 

continuado do alumnado na materia manifestado na frecuencia e pertinencia das súas 

intervencións e preguntas. Na presentación de lecturas observarase a claridade 

expositiva, o sinalamento das teses e argumentos máis  relevantes, así como o 

establecemento de conexións co marco xeral da materia e o traballo de campo 

seleccionado. 

2) Elaboración e presentación dos traballos: 60%. Presentación oral 25%. Presentación 

escrita 35%. A avaliación tomará en conta a aplicación do marco teórico da materia ao 

caso de análise, así como as destrezas e requisitos formais propios dos traballos 

académicos. Isto implica a esixencia dunha elaboración propia e exclúe e penaliza o 

procedemento de “copia e pega” e a amalgama de información carente de estrutura 

argumentativa.  

Segundo os Estatutos da Universidade, no seu artigo 130.2, o estudantado ten o deber 

da “asistencia e participación naquelas actividades formativas que se establezan como 

obrigatorias na programación docente”. A asistencia é obrigatoria e O Consello de 

Goberno de 25 de marzo de 2010 aprobou a Normativa de asistencia a clase nos ensinos 

adaptados ao EEES 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/normaasistenclase.pdf  

Na mesma exponse os beneficios da asistencia á clase, entre eles facilita unha mellor 

comprensión da materia, a adquisición de competencias en grupos e individuais, a 

aprendizaxe continua, a interacción directa con outros alumnos e alumnas ou a 

posibilidade dunha metodoloxía docente-discente máis participativa. Cabe lembrar que 

a USC é unha universidade presencial, polo que a asistencia a un mínimo do 80% das 

sesións de clase é obrigatoria. Nos casos contemplados na normativa da Facultade, os 

alumnos e alumnas poderán solicitar exención oficial de docencia ou ben matricularse 
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na modalidade de dedicación parcial aos seus estudos para facilitar a conciliación. 

Nesta materia queda establecido que o alumnado que falte máis de tres veces sen 

xustificar as súas faltas, ou que non entregue os traballos nos prazos fixados non poderá 

ser obxecto de avaliación continua. 

Avaliación non continua 

O alumnado que perda a avaliación continua realizará unha proba final escrita con 
valor do 60%  e un traballo do 40%. 

O alumnado que teña dispensa de asistencia a clase concedida pola facultade poderá 

optar entre as modalidades de avaliación continua ou a realización dun exame final. No 

primeiro caso deberá realizar os mesmos traballos indicados para o alumnado asistente 

apoiando o seu traballo persoal en titorías e nas orientacións facilitadas a través da aula 

virtual. Os criterios serán os mesmos establecidos para o alumnado asistente. No caso de 

optar pola realización de exame final o seu valor será do 100%. 

TEMPO DE ESTUDO E TRABALLO PERSOAL 

O tempo de traballo estimado para esta materia en correspondencia cos 3 créditos que 

ten, é de 75 horas: 

* Horas presenciais semanais:  3 horas (9 horas de docencia expositiva e 12 horas 

docencia interactiva) no segundo bimestre do curso. Aproximadamente, 24 horas no 

conxunto do semestre. Incluindo 3 horas de titorías. 

* Horas non presenciais semanais, recomendadas para preparación de textos e traballo: 

1,5 horas. Aproximadamente 21 horas no semestre. 

* Horas de estudo semanais (ademais das non presenciais): 2 horas. Aproximadamente 

30 horas no semestre. 
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8. OBSERVACIÓNS 
 
Detectar desde o principio de curso dificultades e debilidades nas destrezas intelectuais que 
esixen a comprensión dos contidos e a elaboración dos traballos, de cara a deseñar estratexias 
para a súa superación. Facer un seguimento continuado da materia e manter un ritmo de 
traballo axeitado e constante ao longo do curso. O alumnado deberá facer uso das titorías 
para apoiar a súa aprendizaxe.  
 


