
Utilització de llengües

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Josep.Guitart@uab.catCorreu electrònic:

Josep Guitart DuránNom:

2014/2015

1.  

Arqueologia Hispànica

Codi: 100742
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500241 Arqueologia OB 2 1

Equip docent

David Asensio Vilaro

Prerequisits
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Objectius

Els objectius del segon curs (amb 60 crèdits de formació nuclear obligatòria)
són dotar a l'estudiant d'una formació fonamental en arqueologia. Aquesta
assignatura te com a contingut l'aproximació a l'estat de la qüestió dels
coneixements que la recerca històrico-arqueològica ha aportat sobre Hispania,
és a dir la península ibèrica a l'època antiga. Aquest contingut abastarà tant el
període protohistòric com la Hispania romana. És una assignatura
complementària amb una altra assignatura nuclear obligatòria: l'Arqueologia
Clàssica, que dona una visió global però molt sintètica del mon grecoromà.
L'Arqueologia Hispànica, en canvi, ha de permetre a l'alumne endinsar-se en
un anàlisi arqueològic més particularitzat i manejar una bibliografia molt més
especialitzada sobre les fonts arqueològiques i documentals de l'antiguitat.

Competències

Contextualitzar i analitzar processos històrics.
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

Resultats d'aprenentatge

Dominar i identificar la història de l'entorn immediat
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Dominar i identificar la història de l'entorn immediat
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica
Interpretar i analitzar les fonts documentals

Continguts

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

BLOC 1. PROTOHISTÒRIA HISPÀNICA

1. Bronze final i primera edat del ferro a la Península Ibèrica (Segles X-VI
aC.): la

transformació de les societats indígenes i l'impacte colonial.

1.1 El canvi cultural a la meitat oriental (Zona de l'Ebre; costa catalana; Terres
de

Ponent, País Valencià).

1.2 El canvi cultural a la meitat occidental: el comerç atlàntic i les esteles del
sudoest.

1.3 Debat i realitat dels conceptes de precolonització i d'horitzó orientalitzant.

1.4 Gènesi i desenvolupament del nucli tartèssic (Huelva i vall del
Guadalquivir).

1.5 La perifèria tartèssica (Portugal, Extremadura, Alta Andalusia i sud-est

peninsular).

2. La presència colonial fenícia i púnica a la Península Ibèrica (Segles
VIII-III aC.).

2.1 Trets generals, objectius i naturalesa de la colonització fenícia.

2.2 Els tres sectors d'implantació fenícia occidental.

i. Gadir.

ii. Costa de Màlaga i Granada.

iii. Eivissa.

2.3 Els canvis o "crisi" del segle VI aC. i la fase púnica.

2.4 El món púnic al sud de la Península Ibèrica i a Eivissa; la influència
cartaginesa.

2.5 Quart-Hadash (Cartago Nova) i l'expansionisme bàrquida.
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3. La presència colonial grega a la Península Ibèrica (Segles VI-III aC.).

3.1 Trets generals i context històric: la colonització focea a occident.

3.2 Els establiments colonials:

i. Emporion

ii. Rhode.

3.3 El comerç grec a la Península Ibèrica.

4. Els Ibers. Una cultura mediterrània (Segles VI-II aC.).

4.1 Trets culturals que els defineixen. Elements d'unitat i diversitat dels pobles

ibers.

4.2 Anàlisis del tipus d'assentaments i dels patrons d'ocupació del territori.

4.3 Estructura social i econòmica a partir del registre arqueològic.

4.4 Formes d'organització política. Existència o no de formacions estatals.

5. Els Celtíbers i pobles celtes de la meitat occidental de la Península
Ibèrica (Segles VI-II aC.).

5.1 Característiques bàsiques dels diferents pobles i distribució territorial.

5.2 Estructura social i econòmica.

BLOC 2. HISPANIA ROMANA.

6. L'entrada de la península ibèrica a l'òrbita romano-republicana.

6.1 La segona guerra púnica i les seves conseqüencies.

6.2 Arqueologia i fonts documentals: el seu paper en la reconstrucció històrica
de

la nova situació penínsular.

6.3  i Carthago Nova Tarraco.

7. Les primeres fases de la romanització d'Hispania.

7.1 De la campanya del cònsul Marc Porci Cató (Cató el Vell) a Numància.

7.2  i  i les primeres fundacions romanes: , , Gades Emporion Italica Carteia
.Corduba

7.3 L'etapa postnumantina i l'aprofundiment de la presència romana. Els
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7.3 L'etapa postnumantina i l'aprofundiment de la presència romana. Els

fenòmens d'urbanització i colonització.

8. Dels darrers temps de la República al Principat d'August.

8.1 Les guerres civils romanes, i la seva incidència a la península ibèrica.

8.2 La reorganització política i administrativa de les Provinciae Hispaniarum
per

part de Cèsar i August.

9. Hispania a l'època imperial

9.1 D'August a les reformes d'època flàvia: la concessió del ius latii.

9.2 Arqueologia de les principals ciutats de la Hispània romana.

9.3 El mon rural entre l'Alt i el Baix Imperi

Metodologia

ACTIVITATS DOCENTS

1.- Activitats a l'aula: classes magistrals (exposicions amb suport depresen
tacions de power point) i eventualment converses a classe sobre els temes 
tractats i la bibliografia treballada.

2.- Treball en grup: cada alumne participarà en un treball d'equip que secentrarà
a partir de la bibliografia en l'estat de la qüestió de l'arqueologia d'una de les
ciutats del punt 9.2 del programa de l'assignatura. Amb el resultat d'aquest
treball cada equip prepararà una sessió d'uns 10 minuts, que s'exposarà en una
presentació oral a l'aula (es podrà utilitzar Power Point o altres mitjans 
audiovisuals).

3.- Sortida de Camp: Desplaçament a un jaciment arqueològic relacionat ambla
temàtica de l'assignatura i redacció d'un treball recollint la informació obtinguda
in situ i bibliogràficament sobre el mateix, tant pel que a les restes 
arqueològiques analitzades com al seu estat de conservació i si és el cas a la
seva museització.

4.-Activitat Autònoma. Treball sobre material bibliogràfic sobre la temàtica de
l'assignatura. Es proporciona un dossier amb un recull seleccionat de
publicacions científiques significatives, dels que es farà esment i s'hauran de
conèixer durant en el desenvolupament dels continguts de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Activitat a l'aula: classe magistral 40 1,6 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Exercici i treball de recerca bibliogràfica 12 0,48 3, 4, 5

Practica de camp: treball d'un jaciment arqueologic 5 0,2 1, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi i lectures sobre les materies de l'assignatura 89,7 3,59 1, 2, 4, 5

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant: exàmens,

presentacions públiques de treballs en equip, i treballs individuals.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals té assignat

un pes específic en l'avaluació final:

• Mòdul de proves escrites: es faran dues proves escrites, una corresponent

al bloc 1 del programa i l'altra corresponent al bloc 2. El pes global d'aquest

mòdul serà del 60%.

• Mòdul d'elaboració i presentació del treball en equip. El pes global

d'aquest mòdul serà del 30%

• Mòdul d'entrega de treball conclusiu de la pràctica de camp. El pes

global d'aquest mòdul serà del 10%

Reavaluació:

Els estudiants d'aquesta assignatura tenen dret a la reavaluació, sempre que compleixin
els següent requisit:
• Han d'haver-se presentat a totes les proves que consten en la guia docent de 
l'assignatura de l'any en curs
Calendari de reavaluació
Les dates dels exàmens de reavaluació estan fixades per la facultat. És la
responsabilitat dels estudiants, saber la data que li correspon fer la reavaluació de la
seva assignatura. Aquestes dates estan publicades a la web de la facultat al mes de
juliol del curs anterior.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pratica de camp 10% 0 0 1, 3, 5

Proves escrites 60% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5

Trebal en equip 30% 0,3 0,01 3, 5

Bibliografia
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