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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Oferir als estudiants de Primer Cicle –normalment de Segon Curs- una Introducció 
avançada a la recerca en Història Antiga, centrant els esforços en donar informació i 
orientació sobre la carrera investigadora (fases, institucions, beques) i, a continuació, 
en la metodologia de treball emprada al llarg del procés investigador (documentació, 
anàlisi, redacció i difusió), particularment dins de les diverses àrees temàtiques de la 
Història Antiga. 
 
TEMARI: 
 

1. Introducció general al món de la recerca en el món actual (R+D) a Catalunya, 
Espanya i la Unió Europea.  

2. El procés investigador (1). El pla de treball. La lectura (monografia, article, 
ressenya). 

3. El procés investigador (2). La Biblioteca de recerca i la documentació: (a). 
Fonts secundàries: recursos instrumentals de recerca bibliogràfica a la 
Biblioteca i www. Les revistes científiques: Hemeroteca. 

4. El procés investigador (3). Documentació (b). Fonts primàries: recursos 
instrumentals a la Biblioteca, Hemeroteca, www. 

5. El procés investigador (4). Difusió: redacció, discussió, publicació d’una recerca 
científica en Història Antiga. 

 
NOTA: al començament del curs es facilitarà als estudiants un programa molt més 
detallat amb un calendari de totes les activitats programades, les lectures previstes 
a classe i els materials concrets amb els què treballarem. 

 
BIBLIOGRAFIA  
BÀSICA: 
 
-Burton, S., Steane, P., Surviving your thesis, Ed.Routledge, Londres-Nova York, 2004. 
-Clanchy, J., Ballard, B., Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para 
estudiantes universitarios, Zaragoza, 1997. 



-Crawford, M.H. (ed.), Fuentes para el estudio de la Historia Antigua, Madrid, 1986. 
-FATAS, G., GARCÍA QUINTELA, M.V., Materiales para un curso de Historia Antigua, 
Santiago, 1994. 
-Phillips, E.M., Cómo obtener un doctorado: manual para estudiantes y tutores, 
Ed.Gedisa, Barcelona, 2001. 
-Rigo, A., Genescà, G., Tesis i treballs. Aspectes formals, Eumo Editor, Vic, 2000. 
 
COMPLEMENTÀRIA: 
 
Base de dades articles de revista “Argentoratum”: http://misha1.u-strasbg.fr/
Catàlegs de biblioteca:  http://www.bib.uab.es/catalegs.htm
Catàleg de la Universitat d’Oxford: http://www.lib.ox.ac.uk/olis/
Librería Pórtico (Saragossa): www.porticolibrerias.es/mundoantiguo.htm
Perseus Project:   www.perseus.tufts.edu
 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
 
La Introducció de l’assignatura i algunes classes teòriques –difusió de la recerca- es 
donaran en l’aula, on també es faran comentaris de textos, es veuran gràfics i es 
prepararan i es comentaran les pràctiques. 
 
PRÀCTIQUES: 
 
La majoria de les classes seran pràctiques i es donaran en la Biblioteca d’Humanitats, 
la Sala de Revistes d’Humanitatats, o en les sales d’informàtica, per tal de poder tenir 
accés al material idoni en cada cas. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
No hi haurà examen final, sinó un conjunt de pràctiques, amb una extensió màxima i 
uns criteris coneguts amb antel.lació, a realitzar i lliurar al llarg del quatrimestre, en un 
calendari proposat al començament del curs. 
 
ALTRES QÜESTIONS 
 
OBSERVACIONS: 
  
Biblioteca d’Humanitats: sala reservada i sala d’ordinadors. 
 
Hemeroteca d’Humanitats: sala reservada. 
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           HISTORIA ANTIGA DE CATALUNYA 
 
             Prof. Isaias Arrayas 
CODI: 29224 
 
1. Introducció: 
 -la inexistent "Història Antiga de Catalunya" 
 -el medi fìsic 
  
2. Incidència dels pobles indoeuropeus sobre el sustracte         indígena    
   
  
3. Els primers contectes colonials: fenicis i etruscs 
 
4. Emporion i la presència grega 
 
5. Formació i consolidació dels diferents pobles ibers 
 
6. Evolució de les estructures socials, polítiques i              econòmiques dels ibers 
 
7. Roma i els seus interessos a la Península Ibèrica: la          conquesta 
 
8. La romanització o la fi dels pobles ibers 
 
9. Els canvis estructurals sota el domini romà:                   transformacions econòmiques, 
administratives i socials 
 
10. Els principals centres administratius: Tarraco,                Emporiae, Ilerda, Barcino 
 
11. El Baix Imperi i la decadència del món urbà  
 
 
Bibliografia 
Obres generals 
DD.AA. 1979 Hª de Catalunya, I.  E. Salvat 
RIQUER, Borja de, 1996, Història, Política, Societat i Cultura               dels Paisos 
Catalans, I. Enciclopèdia Catalana 



VILAR, P. 1987, Hª de Catalunya I. Edicions 62 
MESTRE, J. – HURTADO, V. 1995, Atles d’Història Antiga.                      Edicions 62 
               
 
 
Obres específiques 
DD.AA. 1998, Els ibers, prínceps d'Occident.  
CASAS,J.- CASTANYER,P.- NOLLA,J.M. – TREMOLEDA,J. 1995,  
               El món rural d’època romana a Catalunya.                        L’exemple del Nord-
est- C.I.A.G. Girona 
OLESTI, O. 1995, El territori del Maresme en època republicana               (s. III-I a.C.). 
Ed. Caixa d'Estalvis Laietana 
PONS, J. 1994 Territori i societat romana a Catalunya. Ed. 62 
RUIZ,A.- MOLINOS,M. 1993, Los íberos. Ed. Crítica 
SOBREQUÉS, J. 1991, Història de Barcelona. Enciclopèdia                      Catalana 
 
 
 
Evaluació 
Es tindran en compte les qualificacions de l'examen escrit i del treball 
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