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BLOC TEMÀTIC I
MÈTODES I TÈCNIQUES DE L’ANTROPOLOGIA

Tema 2: Tècniques del treball de camp antropològic.
1. L'etnografia.

2. Tècniques etnogràfiques (treball de camp).

3. L'enquesta i l'etnografia.

4. Com treballar des de l’antropologia.



1. L’ETNOGRAFIA
Per a Ino Rossi i Edward O’Higgins (1981, pàg. 158-159), 

els antropòlegs i les antropòlogues s’han de familiaritzar 

amb la cultura que han d’estudiar, especialment aquell 

aspecte concret objecte de la investigació, i això 

implica convertir-se en un membre plenament adequat 

al funcionament de la cultura en qüestió. Així, els 

etnògrafs i les etnògrafes intenten descriure els aspectes 

de la conducta que són més o menys comuns i habituals 

al grup o a un segment significatiu del grup. La 

comprensió d’aquesta conducta requerirà 

necessàriament esbrinar els motius i raons que la 

fonamenten. En aquest sentit, els antropòlegs i les 

antropòlogues han de distingir clarament entre:

el que la gent diu

el que en realitat fa

el que afirmen 
que s’hauria de 

fer



1. L’ETNOGRAFIA
ET

N
O

LO
G

IA Estudi de les formes de pensament i comportament.

Analitza les maneres en què unes estructures difereixen 
d’altres.

S’ocupa de la dinàmica cultural.



1. L’ETNOGRAFIA

ETNOGRAFIA
Forma de treballar 

en etnologia, amb 

les dades 

obtingudes de 

l’observació 

directa i de les 

entrevistes a grups 

actuals. Bronislaw Malinowski amb els natius de les illes Trobriand (1918).
Font: autoria desconeguda, tal volta pertany a Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronis%C5%82aw_Malinowski_among_Trobriand_tribe.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronis%C5%82aw_Malinowski_among_Trobriand_tribe.jpg


1. L’ETNOGRAFIA
ETNÒGRAF i ETNÒGRAFA

• Investigadors i investigadores de l’antropologia, que elaboren 

el treball de camp.
• S’estableixen, com a mínim, un any en la comunitat que volen 

estudiar.
• Es relacionen directament amb els seus habitants.
• Recullen dades sobre els seus estils de vida.
• L’etnografia ha de ser objectiva.
• Té molt a veure amb les circumstàncies de l’autor o autora i les 

relaciones establides en el camp.
• Com a resultat del treball de camp es redacta un informe 

científic.

Margaret Mead (1901-1978).
Font: autoria Smithsonian Institution,

recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma

rgaret_Mead_(1901-1978).jpg

https://www.si.edu/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Margaret_Mead_(1901-1978).jpg


1. L’ETNOGRAFIA

CONCLUSIONS
 Per a fer etnografia cal tenir en compte causes i conseqüències. 
 Encara que en poc de temps la descripció serà ja història, la 

realitat descrita, comparada amb la immediatament posterior, farà 

comprendre els processos de canvi cultural del grup.

ELEMENTS QUE INCIDEIXEN EN L’ETNOGRAFIA

Objecte d’estudi Mètode Teoria

recollida de les dades organització de les dades
conceptes que s’utilitzen per a 

descriure la cultura
(inclosa per una concepció prèvia)



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

L’ORIENTACIÓ ANTROPOLÒGICA D’UNA INVESTIGACIÓ
ve donada per l’estudi dels grups humans en el context concret en 

què viuen.

Maria Isabel Jociles Rubio (1999) defineix la mirada antropològica 
com “[...] un conjunt de principis de percepció, sentiment i actuació 

que, encarnats en el subjecte de la investigació, acaba guiant 

explícitament o implícitament les seues indagacions.” 



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

Els  principis són:

• Intentar deixar de banda les pròpies preconcepcions o estereotips sobre el que ocorre i 

explorar l’àmbit tal com els participants el veuen i el construeixen. 

• Intentar convertir en estrany el que és familiar, adonar-se que tant l’investigador o la 

investigadora com els/les participants donen moltes coses per suposades; que allò que sembla 

comú és, tanmateix, extraordinari, i qüestionar-se per què existeix o es fa d’aquella manera, 

o per què no és d’una altra.

• Assumir que, per a comprendre per què les coses ocorren així, s’han d’observar les relacions 
existents entre l'àmbit i el seu context; per exemple, entre l’aula i l’escola com un tot, 

incloent-hi la comunitat, la comunitat a què pertany el docent, l’economia, etc. Sempre s’ha 

de fer un judici sobre el context rellevant i s’ha d’explorar el caràcter d’aquest context fins 

allà on els recursos ho permeten. 

•Utilitzar el coneixement que cadascú tinga de la teoria social per a guiar i informar les 

pròpies observacions.



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

ESTUDIS ANTROPOLÒGICS
Segons Ino Rossi i Edward O’Higgins (1981, pàg.158), els estudis 

antropològics presenten:
a)MÈTODE: els principis que regeixen la selecció de l’objecte 

d’estudi, la formació de conceptes adequats i les hipòtesis, és a 

dir, la recopilació i selecció de les dades. 
b)TÈCNIQUES: entendre els procediments operatius de què es val 

l’antropòleg i l’antropòloga per a recopilar i analitzar les dades, 

com poden ser els qüestionaris, els tests psicològics, els sistemes 

de mostratge, etc.



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

PASOS PREVIS PER A L’APROXIMACIÓ A L’OBJECTE 
D’ESTUDI

a) Documentar-se sobre el lloc a través de bibliografia específica.

b) En cas necessari, adquirir coneixements sobre la llengua del lloc.

c) Aconseguir fons econòmics a través d’organismes acadèmics, estatals, etc.

d) Proveir-se del material sanitari necessari per al lloc, així com de les 

vacunes que calguen.

e) Tramitar els mitjans de transport.

f) Adquirir l’equip de camp: vestimenta apropiada, mapes, quaderns, equips 

de gravació, fotografia, etc.

g) Gestionar els permisos pertinents.



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

 Els treballs de camp es complementaran 
amb el suport documental de fotografies i 
gravacions d’imatge i so.

 L’ètica professional acompanyarà sempre la 
utilització de la tecnologia en qualsevol 
àmbit de la investigació. 



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

1.OBSERVACIÓ.
2.CONVERSES.
3.ENTREVISTES. 
4.MÈTODE GENEALÒGIC.
5.INFORMADOR/A CLAU.

6.HISTÒRIES DE VIDA.
7.ESTRATÈGIES D’INVESTIGACIÓ EMIC I ETIC.
8.ESTUDI DE PUNTS CONCRETS. 
9.INVESTIGACIÓ LONGITUDINAL.



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

1) OBSERVACIÓ:

a)OBSERVACIÓ DIRECTA:
a) En les notes de camp s’han de detallar tots els 

elements o activitats que semblen d’interès.
b) Portar un diari que incloga totes les impressions.
c) És molt important el primer període de contacte. 

b)OBSERVACIÓ PARTICIPANT:
a) Implica prendre part activa en la vida de la 

comunitat al mateix temps que s’estudia.



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

2)CONVERSES: sobre el dia a dia, participant 

en la vida local.

3)ENTREVISTES. Definida per Kahn y Cannell 

(1958) com una conversació amb un 

propòsit, diferenciant l’entrevista com una 

tècnica d’investigació de la conversació 

quotidiana (Téllez, 2007, pàg. 197).



3)ENTREVISTES:

2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

METODOLOGIA TÈCNICA FERRAMENTA

qualitativa entrevista guió



3) ENTREVISTES: Característiques: 

2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

Intercanvi d’informació cara a 
cara entre dos o més persones

Relació asimètrica

Objectiu prèviament marcat

• Informador/a
• Investigador/a



3) ENTREVISTES:

2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

TIPUS OBSERVACIONS

ESTRUCTURADA TANCADA • Estructura de les preguntes
• Registre de les respostes

NO ESTRUCTURADA
OBERTA o EN 

PROFUNDIDAD

• Flexible
• En profunditat 
• Informal
• Oberta

GRUPALS o GRUPS 
DE DISCUSSIÓ

en la formulació de las qüestions

segueixen una planificació 
rígida i definida



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

4)MÈTODE GENEALÒGIC: tracta els principis de parentiu, 

filiació i matrimoni, que són les bases sobre les quals se 

sustenten les cultures no industrials. Simbologia:

5)INFORMADOR/A CLAU: persones que, per experiència, 

talent, preparació o casualitat, poden proporcionar la 

informació més completa o útil sobre certs aspectes 

particulars de la comunitat.

Home Dona



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

6) HISTÒRIES DE VIDA: s’utilitza quan algú és inusualment interessant i, per tant, 

es recull la seua història de vida.

UN RETRAT CULTURAL MÉS ÍNTIM I PERSONAL, ja que ens revela com perceben, 

reaccionen i contribueixen a canvis que afecten les seues vides determinades 

persones concretes.

METODOLOGIA TÈCNICA FERRAMENTA

qualitativa història de 
vida entrevista



2. TÈCNIQUES ETNOGRÀFIQUES
TREBALL DE CAMP

7)ESTRATÈGIES D’INVESTIGACIÓ EMIC I ETIC:
a)ENFOCAMENT EMIC: perspectiva de l’actor o actriu que fomenta la visió dels actors o 

actrius.

b)ENFOCAMENT ETIC: perspectiva de l’observador o observadora que dóna més pes al que 

l’investigador o investigadora percep i considera important.

La majoria dels antropòlegs i les antropòlogues combinen les estratègies emic i etic en els 

seus treballs de camp. 
8)ESTUDI DE PUNTS CONCRETS. Els antropòlegs i les antropòlogues, en un món cada vegada 

més interconnectat, recullen informació com la densitat de població, qualitat 

mediambiental, clima, etc., per a completar les dades obtingudes pels altres mitjans.

9)INVESTIGACIÓ LONGITUDINAL: estudi, a llarg termini d’una comunitat, basat en repetides 

visites.



3. L’ENQUESTA I L’ETNOGRAFIA
L’ enquesta ha sigut desenvolupada principalment en 

països grans i populosos per politòlegs, sociòlegs, 
psicòlegs i economistes.

L’enquesta inclou:
a)Mostratge:
mostra: grup d’estudi abastable pres d’una població 

més àmplia.
b)Recollida impersonal de dades.
c)Anàlisi estadística.



3. L’ENQUESTA I L’ETNOGRAFIA

La mostra està influïda per les variacions que es produeixen a 

causa dels atributs dels membres d’una població.

Tipus de variables:
INDEPENDENTS: produeixen un efecte sobre una altra 

variable (sexe, edat, historial familiar, lloc d’habitació, 

religió, regió de procedència, professions dels pares, orígens 

ètnics, nivell d'ingressos, etc.). 

DEPENDENTS o AFECTADES: han de ser predites o 

explicades (possibilitat de cursar estudis superiors).



DIFERÈNCIES ENTRE LA INVESTIGACIÓ AMB ETNOGRAFIA I ENQUESTA

L’ETNOGRAFIA L’ENQUESTA
• Els etnògrafs i les etnògrafes treballen 

globalment. 
• Per a la investigació amb enquestes, 

es tria una mostra. 

• Els etnògrafs i les etnògrafes treballen en 
relació directa amb la gent que estudien.

• Generalment, per a la investigació 
d’enquesta es contracta personal. 

• Els etnògrafs i les etnògrafes s’interessen 
per tots els aspectes de la vida dels seus 
informadors i informadores. 

• Les enquestes, generalment, es 
centren en un nombre reduït de 
variables.

• Els etnògrafs i les etnògrafes prenen nota 
ells mateixos i elles mateixes de les 
dades.

• Moltes vegades, les enquestes les 
omplin les mateixes persones 
investigades.

• Els antropòlegs i les antropòlogues no 
acostumen a usar dades estadístiques.

• En l’enquesta, els resultats són 
analitzats estadísticament. 



3. L’ENQUESTA I L’ETNOGRAFIA

 Una combinació d’investigació amb enquestes i 

etnografia pot proporcionar noves perspectives 

sobre la vida de les societats complexes.

 Una etnografia preliminar pot ajudar també a 

desenvolupar preguntes rellevants i 

culturalment apropiades per a ser incloses en 

enquestes nacionals.



4. COM TREBALLAR DES DE L’ANTROPOLOGIA
Per a realitzar els treballs de camp, antropòlegs i antropòlogues han 

de canviar molts aspectes de la seua quotidianitat. Els elements 

fonamentals que cal tenir en compte són:

Selecció del lloc.

Rapport (“empatia”).

Regals i intercanvi.

Xoc cultural.

Microcultures:

Classe.

Etnicitat.

Gènere.

Edat.

Altres factors.



SELECCIÓ DEL LLOC

El primer pas és seleccionar el lloc on es farà el 

treball de camp.

Elegir-lo depèn de molts factors: tipus 

d’investigació, distància, ajudes econòmiques, etc.

És força habitual que els antropòlegs i les 

antropòlogues no tinguen llocs on allotjar-se.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



RAPPORT (“EMPATIA”)

Relació de confiança entre l’investigador o  

investigadora i la població objecte d’estudi. 

Cal guanyar-se la confiança de la població: líders, 

etc.

Dificultat perquè s’entenga l’objectiu dels 

antropòlegs i antropòlogues, que puguen ser confosos 

amb funcionaris de la llei, espies, metges, etc.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



REGALS I INTERCANVI
S’han d’aprendre les normes locals sobre 

l’intercanvi:

Què és apropiat i què és inapropiat.

Com donar-ho.

Com comportar-se quan s’és donant o receptor.

Possibilitat de correspondre amb un altre regal i 

com fer-ho.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



XOC CULTURAL
 Sensació de desassossec, soledat i ansietat que es produeix 

quan una persona canvia d’una cultura a una altra.

 Pot generar des de problemes amb el menjar fins a barreres 

lingüístiques o soledat.

 El antropòlegs i les antropòlogues se senten maldestres en la 

seua adaptació. Sol ser un mal circumstancial.

 Es pot donar el xoc invers al tornar a casa.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



MICROCULTURES: CLASSE
 En la majoria de les ocasions, els antropòlegs i les antropòlogues són més rics/riques 

i poderosos/poderoses que les persones que estudien. Ex.: equips, roba, 

desplaçaments, etc.

 S’ha de reconèixer sempre la responsabilitat respecte de les persones que s’estudia, 

lligen o no lligen el que se n’escriu.

MICROCULTURES: ETNICITAT
 La historia de l’antropologia està dominada quasi completament per la investigadora 

o l’investigador blanc, euroamericà, que estudiava la cultura dels “altres”.

 “Els efectes de la blancor” comprenen des de ser tinguts per déus o avantpassats, 

fins al rebuig per considerar-los neocolonials.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



MICROCULTURES: GÈNERE
Segons les cultures, les dones tenen menys possibilitats, ja que pot ser que no s’accepte 

que una dona siga independent i menys encara si es jove.

A més, tant homes com dones es poden considerar més adequats per a investigar 

aspectes considerats més d’acord amb el seu rol de gènere.

MICROCULTURES: EDAT
La majoria dels antropòlegs i de les antropòlogues són persones adultes, per tant és més 

fàcil establir rapport amb adults d’altres llocs.

No sempre s’arriba a empatitzar amb infants o ancians.

MICROCULTURES: ALTRES FACTORS
La religió, la forma de vestir inusual en el lloc de treball o la personalitat de qui fa la 

investigació poden afectar les relacions que s’estableixen amb els habitants objecte de 

l’estudi.

4. COM TREBALLAR DES DE 
L’ANTROPOLOGIA



ETAPA FASES OBSERVACIONS

TREBALL PREVI

Elegir el projecte Tema rellevant i viable.

Preparar el treball de 
camp

Aconseguir finançament de diferents institucions.
Gestionar els permisos pertinents a nivell oficial -el consentiment informat-.
Documentar-se sobre el lloc mitjançant la literatura específica.
Adquirir coneixements sobre l’idioma si fora necessari.
Comprar l’equip especialitzat: vestimenta apropiada, mapes, quaderns, equips de gravació, fotografia, etc.
Elaborar un farmaciola específica, revisar les vacunes internacionals i tindre coneixements de primers auxilis.
Tramitar els mitjans de transport.

TREBALL DE 
CAMP

Seleccionar el lloc
Crear rapport

Regals i intercanvi Tindre en compte totes les costums locals per a no errar.
Microcultures Classe, etnicitat, gènere, edat i altres factors (religió, vestimenta o personalitat).
Xoc cultural

TÈCNIQUES DE 
TREBALL DE 

CAMP

Dades i investigació
Deductiva -etic-.
Inductiva -emic-.

Observació
Directa.
Participant.

Parlar amb la gent

Conversacions.

Entrevista
Oberta.
Dirigida.

Qüestionari
Oberta.
Tancada.

Història de vida.

Mètodes especialitzats

Estudis d’assignació del temps.
Fonts documentals.
Informador/a clau.
Mètode genealògic

ANÀLISIS DE 
DADES

Qualitatius
Quantitatius

CONCLUSIONS Representar la cultura
ETNOGRAFIA

Ètica de l’investigador i investigadora.
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Agraïments:

A María José Pastor-Alfonso per dissenyar aquesta assignatura i 

actualitzar-la any rere any i a tot l’equip docent que l’imparteix. En 

especial, a Sergi Ferreres i Helena Cabrera per les seues aportacions al 

llarg dels anys.

Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a 

l'elaboració de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al 

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 

2017. D’acord al punt 7 sobre la Publicació dels materials, aquests són 

depositats en el Repositori de la Universitat d’Alacant per això, aquest 

treball està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

https://sl.ua.es/es/documentos/convocatorias/anexo-md17-18-pdf.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4073.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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