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Objectius

Aquesta assignatura pretén brindar coneixement de la història humana en el continent americà, des de
l'arribada de les primeres poblacions, fa mil·lennis, fins al sorgiment de les societats estatals. S'emfatitzarà la
diversitat que ha caracteritzat a les societats, així com els processos de canvi, analitzant les seves causes i
presentant els efectes observables en el registre arqueològic, a partir del que coneixem les dinàmiques de les
societats i les seves transformacions. Per a això l'assignatura es basarà en la presentació i discussió
d'evidències arqueològiques sobre les diferents societats de caça- recol·lecció que van habitar ambients
summament diversos amb diferents estratègies econòmiques i socials. Igualment s'abordaran les
transformacions econòmiques, tecnològiques i socials que van portar cap al sedentarisme d'alguns grups
humans i que amb el temps van derivar en l'aparició de societats agrícoles i/o ramaderes. A partir de l'aparició
de la vida sedentària, agrícola i ramadera, es van establir noves formes d'organització social, cada vegada
més complexes fins a l'aparició de centres cerimonials, regnes, Estats i Imperis, que varen coexistir en el
temps amb societats caçadores-recol·lectores, i fins i tot, en alguns casos, imperis, societats complexes i
societats de caça-recol·lecció van coincidir en temps i espai. Es dedicaran la major part de sessions a les
societats complexes de dues àrees: Mesoamèrica i Andes Centrals, on es van desenvolupar i van succeir
societats summament complexes, arribant algunes a la seva fi a l'arribada dels europeus al Nou Món. En el
recorregut cronològic de la història precolombina d'Amèrica, emfatitzarem les causes, processos i efectes
socials més significatius que van donar origen a noves formes de vida al llarg de mil·lennis.

Es pretén, al llarg de l'assignatura, que les persones matriculades adquireixin un panorama sobre
l'heterogeneïtat d'aquestes societats americanes des dels seus inicis, així com en referència als diversos
abordatges per a la seva recerca històrica, conceptes i nocions fonamentals, criteris metodològics i capacitat
crítica i analítica tant a nivell documental com davant l'evidència del registre arqueològic. L'objectiu és
conèixer la història social indígena americana i la seva diversitat social, caracteritzant mitjançant exemples
concrets els diferents períodes en el seu desenvolupament al llarg del continent i fent èmfasi en la diversitat
dels processos històrics.

Competències

Arqueologia d'Amèrica   2015 - 2016

1



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

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.
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 d'aquell 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.
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.
Conèixer els debats arqueològics principals entorn de la prehistòria.
Dominar els processos de canvi que es produeixen a la prehistòria.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
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

Bloc 1 : La primera presència humana en el continent americà: Poblament, el període Paleoindi.
La història d'Amèrica té més de 500 anys. Panorama general de les societats prehispániques americanes.
Tòpics respecte a Amèrica i a l'estudi de la seva història.

Context arqueològic. Heterogeneïtat del registre arqueològic americà.

Dimensions, marc geogràfic i diversitat ecològica del continent americà. Fi de la glaciació Wisconsin, avanços i
reculades del gel. Transició Plistocè-Holocè, paleoambients, oscil·lacions i canvi ambiental. Qui i quan van
poblar Amèrica? Teories acceptades. Corrents teòrics de l'alta i baixa antiguitat, postura intermèdia. Probables
vies d'accés al nou continent i expansió de grups. L'evidència arqueològica. Jaciments e
caçadors-recol·lectors del Període Pre-Puntes de Projectil. El Període Paleoindi, jaciments representatius al
llarg del continent americà. Subsistència de les primeres poblacions, caça major d'animals pleistocénics.
Tecnologia Clovis, Flosom, Cua de peix. Paleoamericans. Jaciments pleistocénics indubtables a Amèrica del
Nord, Central i del Sud. L'extinció de la megafauna americana, teories sobre el rol dels grups humans en les
extincions massives animals.

Bloc 2 : El canvi en l'explotació dels recursos: el període Arcaic

El Període Arcaic a Amèrica: Colonització de nous hàbitat i aprofitament de nous aliments. Explotació de
recursos marins i litorals, caça menor d'animals, recol·lecció de fauna costanera, utilització d'espècies
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ACTIVITAT DIRIGIDA 40%

Assistència a classes teòriques dirigides per el/la professor/a.

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el/la professor/a.

Lectura comprensiva de textos.

ACTIVITAT AUTÒNOMA 55%

Estudi personal.

vegetals. Innovació tecnològica i diversificació en sistemes de subsistència.

Les representacions rupestres americanes.

La cultura Chinchorro del desert de Atacama.

Caçadors-recol·lectors i Caçadors-pescadors-recol·lectors. Exemples arqueològics a Amèrica del Nord.
Exemples etnogràfics i arqueològics a Amèrica del Sud. El cas de la societat Yámana.

Bloc 3. La vida sedentària. El Formatiu o el procés de neolitizació.

Cap a la producció d'aliments. Colonització de nous hàbitat i aprofitament de nous aliments. Centres de
domesticació vegetal i animal. Problemàtiques, teories de les causes que van portar a l'agricultura i evidències
arqueològiques en diverses regions. Casos de Mesoamèrica, Andes Centrals i Terres Baixes Amazóniques.

Els aliments vegetals que Amèrica va donar al món.

El sorgiment de la vida sedentària.

Bloc 4: Interrelacions ètniques, cap a una major complexitat social

El fiançament de l'agricultura a Amèrica. Les primeres formes d'urbanisme.

L'origen de la ceràmica i altres tecnologies, tèxtils i agrícoles. El cas Valdivia-Real Alt a Andes Septentrionals.

Complexitat social a les dues àrees nuclears: Andes Centrals i Mesoamèrica.

Bloc 5. Les societats complexes: cabdillatges, prefectures i Estats.

El sorgiment de les societats complexes a Amèrica. L'aparició de centres cerimonials, organització política,
econòmica i social a Mesoamèrica i Andes Centrals.
Desenvolupament en Mesoamèrica: Olmecas, Zapotecas, Teotihuacán, vida urbana, escriptura, calendaris i
ciutats Estat. Els Estats Mayas, l'Imperi Asteca.

Desenvolupament a Andes Centrals: Caral, Chavín de Huantar, Paracas, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Wari,
Chimor, l'Imperi del Tawantinsuyu. Aliances, submissió, militarisme i expansió.

L'impacte de la conquesta a Mesoamèrica i Andes Centrals.

BLOC 6. Més enllà de les àrees nuclears. Heterogeneïtat en societats nòmades i l'impacte de la conquesta.

Indígenes de Colòmbia, Paraguai. Societats de l'àrtic i el subantártic. Contacte, desestructuració, conquesta,
resistència i colonització europea del Nou Món. Conseqüències socials de la conquesta.

Metodologia
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La matèria s'avaluarà mitjançant l'aplicació dels següents procediments:

1. 4 proves parcials: 60 % nota final

2. Realització de treballs, ressenyes, resums comentaris analítics sobre els textos i altres documents proposats

(quadres, gràfics, mapes, imatges …) i/o preparació de comentaris orals i seminaris: 40%

Es reavaluaran les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor/a de l'assignatura; en cap cas

es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de reavaluació.

Només es considerarà un alumne "no presentat" si ha lliurat menys del 40% de les evidències avaluables del total de

l'assignatura.

La còpia de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) suposa un 0 en la qualificació de l'exercici i que l'alumne perdi

la convocatòria del total de l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els

mecanismes per fer-ho.

Es tindran en compte els casos particulars que rebran, com no podria ser d'altra manera, un tractament particular.

Preparació de presentacions orals

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 3, 4, 5, 6, 8, 9

Tipus: Supervisades

Seminaris i pràctiques 20 0,8 1, 2, 7, 9, 10

Tipus: Autònomes

Lectura i comprensió de textos 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comentaris de Text 40 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Proves escrites per cada bloc temàtic. 60 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
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