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Prerequisits

Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius

Hom exposarà les directrius teòriques i l'estructura metodològica de l'Arqueologia Prehistòrica, revisant el
desenvolupament històric de l'arqueologia des dels seus orígens fins a les tendències actuals (arqueologies
historicoculturals, processuals, marxistes, postprocessuals, nous empirismes). Hom tractarà l'estructura de
les teories arqueològiques: ontologia, epistemologia y dimensions polítiques del treball arqueològic, amb
l'objectiu d'exposar i interioritzar les premises y raonaments que estructuren la pràctica arqueològica en les
diferents dimensions en les que aquesta es desenvolupa en l'actualidad. Hom considerarà la expressió
material, en el registre arqueològic, de les implicacions dels diferents conceptes i el seu ús en l'Arqueologia
Prehistòrica.

Competències

Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzar les categories i el lèxic característics que s'utilitzen en la recerca i la difusió de la prehistòria,
l'antiguitat i l'Edat Mitjana.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Comparar els enfocaments teòrics de l'arqueologia amb els de disciplines socials afins davant objectes
d'estudi compartits.
Identificar i utilitzar els conceptes bàsics dels diferents enfocaments teòrics.
Relacionar els enfocaments teòrics amb el context històric del qual sorgeixen i amb els mètodes de
recerca. Analitzar els diferents enfocaments i comprendre les diferències en els plantejaments.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.

Continguts
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Arqueologia de l'objecte (Vicenç Lull) (2 crèdits)

Teoria econòmica i arqueologia de les produccions (Roberto Risch) (2'5 crèdits)

Arqueologia de les pràctiques funeràries (Rafael Micó) (2'5 crèdits)

Introducció a l'osteologia humana aplicada a l'arqueologia (Cristina Rihuete) (2 crèdits)

Metodologia

Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discusió de textos, estudi
y discusió de fonts documentals i arqueològiques.

Activitats supervisades: tutories i realització d'exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups
reduïts).

Activitats autònomes: cerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició de continguts de l'assignatura, presentació oral de treballs 56,25 2,25 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Treball de documentació, lectures, exercicis 56,25 2,25 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Preparació d'un treball, estudi de continguts 112,5 4,5 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Treballs individuals i/o en grup 40%

Comentaris de text o documentals 35%

Presentacions públiques 25%

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tutories, treballs, exposicions veure quadre 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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Bibliografia

Es facilitarà al principi de la docència del mòdul.

Teories i Mètodes en Arqueologia Prehistòrica   2012 - 2013

3


