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Metodologia de la Recerca en Prehistòria, Antiguitat i Edat
Mitjana

Codi: 42311
Crèdits ECTS: 15

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

4313137 Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 1100 Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana O 1 1

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

La finalitat del mòdul és introduir l'estudiant en la metodologia dels diferents camps de recerca en
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana a través de l'exposició de principis teòricometodològics bàsics i de
l'estudi i discusió de diferents casos que il·lustrin les especificitats de cadascun d'aquests camps. L'objectiu
fonamental és exemplificar les problemàtiques associades a la recerca arqueològica, històrica i filològica
dels diferentes períodes en qüestió.

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.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Seleccionar i aplicar els mètodes i tècniques més eficients a cada fase de la recerca o del treball
històric arqueològic que es desenvolupi.
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.
Utilitzar les ciències filològiques auxiliars en l'aproximació a les fonts textuals relatives a períodes i
problemes concrets de la història antiga i medieval.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Aplicar la informació derivada dels textos de la tradició grecollatina a la recerca historicoarqueològica
relativa al món antic i medieval.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Emprar les categories i els conceptes relatius al camp d'estudi.
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Fer presentacions del material gestionat o generat dels resultats obtinguts.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Plantejar i solucionar problemes i interpretar les causes dels processos històrics.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en prehistòria, antiguitat i Edat Mitjana.
Valorar en la seva diversitat les diferents metodologies i contraposar la tradició i l'actualitat científica.

Continguts

El mòdul estarà integrat per les sessions que apareixen a continuació:

Prehistòria

Introducció al mètode científic en Arqueologia (Joan Anton Barceló)

Introducció a la metodologia de recerca en Arqueologia del Paisatge (Ermengol Gassiot)

Introducció a la metodologia de la recerca en Arqueologia del Gènere (Manuela Pérez Rodríguez)

Introducció a les línies de recerca del Departament de Prehistòria (investigadors diversos)

Antiguitat i Edat Mitjana

De l'economia als horrors de la guerra: recerca en història antiga, avui (Antoni Ñaco: Hª Antiga):

Tendències historiogràfiques en història antiga: la tecnologia del poder (Borja Antela: Hª Antiga)

Nuevas perspectivas en los estudios sobre la Edad Media (Ruíz Domènec & Almudena Blasco: Hª Medieval)

Textos filosòfics medievals: problemes d'edició i d'interpretació (Alexander Fidora: Filologia Llatina /
Filosofia)

El llibre a l'Edat Mitjana (Miquel Torras: Ciències i Tècniques Historiogràfiques)

Introducció a les línies de recerca del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
(investigadors diversos)

Metodologia

Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discusió de textos, estudi
y discusió de fonts documentals i arqueològiques, conferències a càrrec d'especialistes.

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 93,75 3,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades
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Treball de documentació, lectures, exercicis 93,75 3,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Preparació d'un treball, estudi de continguts 187,5 7,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Treballs en grup 50%

Comentaris de text o documentals 30%

Presentacions públiques 20%

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Treball de documentació, lectures, exercicis veure quadre 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Es facilitarà al principi de la docència del mòdul.
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