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PROGRAMA 
 
 
CONTINGUT 
 
L’assignatura té com a objetiu donar una visió general de l’evolució de la disciplina i de les seves 
característiques epistemológiques i metodológiques en el context històric en el que han sorgit. Al temps vol 
debatre alguns temes de la nostra actualitat des de la perspectiva de les aportacions procedents de la disciplina 
arqueològica i de la seva història. 
Les sessions pràctiques de l’assignatura (33% de les sessions lectives) van dirigides, precisament, a posar en 
pràctica la perspectiva arqueològica per portar a terme un projecte de recerca sobre un cas de la història recent. 
 
OBJECTIUS 
 
► Conèixer el context històric que condiciona l’aparició i desenvolupament de la disciplina arqueològica des 

del segle XVI fins a l’actualitat 
► Comprendre l’articulació dels canvis teòrics, metodològics i tècnics que ha experimentat la disciplina 

arqueològica al llarg de la seva història 
► Familiaritzar-se amb els elements que conformen la realització d’un projecte arqueològic i els mètodes i 

tècniques bàsiques que es poden aplicar 
► Planificar i executar un segment d’un projecte de recerca arqueològica 
► Elaborar una memòria científica d’una activitat de recerca 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Avaluació de les classes teòriques 
El contingut de les classes teòriques s’efectuarà mitjançant un test de multi-respostes sobre els continguts de les 
classes teòriques i els textos corresponents a cada tema inclosos en el material del Campus Virtual. 
 
Avaluació del projecte de pràctiques 
Els procediments i els resultats del treball de camp de les classes pràctiques hauran de presentar-se en forma 
d’una memòria (per cada grup) que inclogui els disseny del projecte, la documentació elaborada i les 
conclusions interpretatives. Les qualificacions de les memòries podran ser: excel.lent (9), notable (7), aprovat 
(5), suspés (3), no presentat (0).   
La data final d’entrega de la memòria és l’establerta per l’examen final de l’assignatura, però, opcionalment, 
podrà entregar-se amb antelació.  
 
Per superar l’assignatura cal aprovar l’examen dels continguts teòrics de l’assignatura i el projecte de pràctiques. 
La puntació obtinguda en el test conforma el 66% de la nota final, mentre que la qualificació de la memoria del 
projecte de practiques conformarà el 33% de la nota final de l’assignatura. 
 
 
 
PROGRAMA DE LES CLASSES TEÒRIQUES 
 

Tema I. DE LES RELIQUIES: creences i simbologies dels objectes              
1. Religiositats i creences en torn a l’arqueologia. Què en pensem de l’arqueologia? 

 
Tema II. L’ART I L’OBRA HUMANA: Renaixement i cultura clàssica 



2. Textos i objectes: l'arqueologia filològica 
3. Col.leccionisme i antiquarisme: l’inici dels sistemes de classificació. Les tipologies 
4. La recerca de tresors i l’expoli del patrimoni arqueològic 

 
Tema III. LA RECERCA DELS ORIGENS I LA IL.LUSTRACIÓ: el pensament racionalista aplicat 

a l’estudi de la humanitat 
5. Les lliçons de la terra: geologia i profunditat temporal 
6. De la paleontologia a l’arqueologia ambiental: arqueozoologia i arqueobotànica 
7. Evolucionisme, racisme i representació dels orígens humans 

 
Tema IV. NACIONALISMES I REVOLUCIONS AL SEGLE XIX I XX: entre la identitat i la 
historia 

8. La cultura arqueològica de G. Childe: evolució i contactes entre els grups humans. 
9. El temps de l’arqueologia: seriació i mètodes cronomètrics  
10. La dimensió històrica i política de la recerca arqueològica 

 
Tema V. L'ARQUEOLOGIA AL SEGLE DE LA CIÈNCIA 

11. Teories i metodologia científiques en arqueologia 
12. De l’estudi dels jaciments a l’estudi del comportament social: arqueologia espacial i 

etnoarqueologia 
13. El creixement sostenible: la perspectiva arqueològica 

 
Tema VI. L'ARQUEOLOGIA I L'ESTUDI DE LA CULTURA MATERIAL: comunicacio i 

aprenentatge 
14. Estructuralisme i postestructuralisme en arqueologia 
15. L’estudi de l’art i de les formes símbòliques La tecnologia com a coneixement social 
16. L’arqueologia del món contemporani: tecnologia, producció i consum 

 
 
PROGRAMA DE LES CLASSES PRÀCTIQUES 
Les classes pràctiques s’estructuren entorn a un projecte de recerca per avaluar les possibilitats dels estudis 
arqueològics i de cultura material aplicats a la història contemporània a un territori delimitat. El 
desenvolupament del projecte es basa en la recollida d’informació mitjançant tècniques arqueològiques no 
destructives (prospecció, neteja superficial i registre planimètric) per tal d’establir hipòtesis interpretatives sobre 
els conjunts patrimonials documentats i posar en pràctica alguns procediments bàsics del treball de camp 
arqueològic. 
A la realització del projecte de classes pràctiques es combinaran sessions de pràctica a l’aula i de pràctiques de 
camp. Pel treball de camp es faran  grups que, ocasionalment, podran realitzar el treball de camp en dies alterns. 
Alguna de les classes pràctiques seran de 3 hores de duració i d’altres d’1hora i mitja. El calendari específic de 
les sessions practiques cada grup s’establirà al llarg del mes d’octubre en funció del nombre de matriculats. 
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