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Prerequisits

Sense requisits previs.

Objectius

1. Definir la noció de "complexitat" aplicada a l'arqueologia, en contraposició amb la de "divisió social de la
producció" i d'altres sorgides al llarg de la tradició de la disciplina. Es pararà atenció a les categories de relació
política i econòmica vinculades amb aquelles nocions (poder, violència, excedent, explotació, classes socials,
entre d'altres).

2. Presentar els mètodes i les metodologies més utilitzades per a la recerca de les primeres societats de
classe, ja siguin plenament estatals o en transició a l'Estat.

3. Presentar i analitzar diversos casos d'estudi que il.lustrin sobre el desenvolupament de les primeres
societats de classes al llarg de les darreres etapes de la Prehistòria i, alhora, sobre com ha estat generat el
coneixement actual des de l'arqueologia.

Competències

Arqueologia
Contextualitzar els conceptes de la teoria arqueològica i el seu origen, i distingir els principals debats
epistemològics i metodològics en les ciències socials.
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
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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.
Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi
Avaluar críticament les fonts i els models teòrics.
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.
Dominar els processos de canvi que es produeixen a la prehistòria
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
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 les fonts materials i el registre arqueològic
Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant
oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Continguts

1. Eines conceptuals .i metodològiques

1.1. El concepte "complexitat" en arqueologia: definició i escales de mesura. Diferenciació, jerarquització,
institucionalització i centralització política. Conceptes relacionats: prestigi, estatus, lideratge, competició i
poder. Complexitat i "intensificació econòmica".

1.2. La perspectiva marxista: divisió del treball, divisió de la producció. Conceptes relacionats: producció,
sobrant/excedent, explotació, plusvàlua, propietat, classes.

1.3. L'assimilació tradicional: "altes cultures", "civilitzacions" i "complexitat", i les alternatives postprocessuals.

2. Arqueologia de les societats "complexes": recerques sobre economia, política i ideologia.

2.1. . Desenvolupament de la "complexitat" o primeres societats excedentàries. AcumulacióEconomia i política
comunitària o plusvàlua.

Casos d'estudi.

2.2. . Definició de violència. Indicadors arqueològics de la violència.Política i violència

Casos d'estudi.

2.3. . L'estudi arqueològic dels primers Estats/Civilitzacions: criteris per a la identificació de lesPolítica i Estat
polítiques estatals.

2.4. . Signes, informació i comunicació. Art i escriptura.Idees i ideologia

Casos d'estudi.

Metodologia

1. Classes expositives sobre els continguts enunciats en el temari. Plantejament freqüent de temes per al
debat a l'aula.
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2. Exposició dels treballs sobre casos concrets i comentari col·lectiu a l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8 5, 6, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Activitats pràctiques d'aula 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

1. Un treball escrit, individual o en grup, sobre un cas d'estudi i una exposició a classe dels seus continguts.

2. Assaig individual breu al voltant d'una qüestió referida als temes desenvolupats a classe.

3. Reavaluació: nova presentació dels treballs anteriors amb subsanació de carències o errors previs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Breu assaig individual 10 10 0,4 2, 3, 4, 7, 12

Treball temàtic, exposició pública i debat 90 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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