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Prerequisits

Es recomana haver aprovat la Història Medieval de primer.

Objectius

Aquesta assignatura pretén abordar els principis bàsics de la recerca històrico-arqueològica a l'Edat Mitjana,
amb especial atenció a l'àmbit europeu occidental i peninsular. Es tracten els principals debats historiogràfics
pel període medieval abordats des de l'arqueologia i les metodologies instrumentals i les tècniques analítiques
que s'han aplicat, tant en societats alt-medievals, feudals com a al-Andalus.

Competències

Contextualitzar i analitzar processos històrics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda daquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional
Dominar i identificar la història de l'entorn immediat
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics
Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica
Interpretar i analitzar les fonts documentals

Continguts

1.La disciplina de l'arqueologia medieval a Europa i Espanya. Les diferents tradicions europees occidentals en
arqueologia medieval i les principals metodologies aplicades.

2.La relació entre arqueologia medieval i documentació escrita.

3.El final del món antic i l'inici de l'Edat Mitjana en les àrees occidentals de l'antic Imperi Romà.

4.Arqueologia del feudalisme: la reorganització de les formes de poblament. Els fenòmens de l'incastellamento
i l' .encellulement

5.Arqueologia de la urbanització en època medieval

6.Arqueologia de l'Islam i arqueologia d'al-Andalus

Metodologia

Classes magistrals

Classes de pràctiques d'aula amb estudi de casos
Visites a jaciments arqueològics d'època medieval
Estudi individual
Realització de treball sobre un cas pràctic
realització d'un examen escrit

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes magistrals 25 1 3, 5, 6, 9, 10, 11

pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11

treball de camp 10 0,4 1, 2, 5, 11

Tipus: Supervisades

tutories 15 0,6 1, 3, 7, 8, 11
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visites a jaciments arqueològics 10 0,4 2, 3, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi individual 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Realització de treball sobre un cas pràctic 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Un examen sobre la part teòrica de l'assignatura. Cal aprovar-lo per superar l'assignatura (60%)

Un treball sobre la part pràctica de l'assignatura. Cal aprovar-lo per superar l'assignatura (40%)

El no presentat serà l'alumne que no lliuri res.

Es farà una reavaluació al final del semestre Tindran dret a la reavaluació els alumnes que hagin presentat el. 
conjunt de les evidències avaluables. La reavaluació no serà en cap cas utilitzada com a segona convocatòria.
La nota mínima global per tenir dret a reavaluar serà el 3.

Els plagis suposaran una qualificació de 0, sense la possibilitat de reavaluar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

examen sobre la part teòrica de l'assignatura 60% 5 0,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

treball sobre la part pràctica de l'assignatura 40% 20 0,8 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

M. Barceló , . Ed. Crítica Barcelona 1988et alii Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo

A. Quirós Castillo, B. Bengoetexea, con la colaboración de JesúsArqueología III (Arqueología Postclásica) (
Lorenzo Jiménez) Madrid, UNED, 2006

Gelichi S., 1997, , RomaIntroduzione all'archeologia medievale

Malpica Cuello A., La Arqueología Medieval. Un debate científico y social.  La Arqueología Medieval en la
, 2003, pags. 15-33Arqueología

J. Moreland: Archaeology and Text (Duckworth Debates in Archaeology) 2006.

J.Graham-Campbell, M. Valor (Eds.): The archaeology of Medieval Europe. 2vols. AARHUS University Press.

Recursos digitals

Arqueología Medieval Universidad de Granada http://www.arqueologiamedieval.com

Bibliografia Arqueología Medieval http://www.biblioarqueologia.com

Grupo de Investigación Arqueología de la Arquitectura http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura

Biblioteca Archeologica on-line http://www.bibar.unisi.it

Arqueologia Medieval   2014 - 2015

3

http://www.arqueologiamedieval.com/
http://www.biblioarqueologia.com/
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura
http://www.bibar.unisi.it/


Asociación Española de Arqueología Medieval http://www.aeam.es/inicio.htm

Departament de Archeologia e Storia dell'Arte de la Università di Siena

http://www.archeoarti.unisi.it

Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne (Aix-en-Provence) 
http://lamm.mmsh.univ-aix.fr/index.htm

Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval

http://www.acram.cat/

Medieval Settlement Research Group http://www.britarch.ac.uk/msrg/

Arqueología de las Aldeas http://www.arqueologiadelasaldeas.com/

Medievalistes valencians: http://harcajmv.blogspot.com.es

Arqueologia tardoantiga i medieval a Siena: 
http://www.archeologiamedievale.it/2013/03/03/archeologia-tardoantica-e-altomedievale-a-siena/

Harca, medievalistes valencians: http://harcajmv.blogspot.com.es
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