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Prerequisits

Cap prerequisit especial, més enllà del bagatge adquirit a les assignatures d'Història Antiga de
primer curs. Tanmateix, cal remarcar la importància de poder llegir bibliografia estrangera per a
la realització de les activitats d'avaluació contínua.
Objectius

L'objectiu de l'assignatura es analitzar les principals estructures polítiques, socials i econòmiques
de les civilitzacions mediterrànies durant l'Antiguitat. En primer lloc, ens centrarem en el context
mediterrani del I mil·lenni a.C., incidint en els móns fenici-púnic, grec i romà, però també en
l'impacte de l'influència i domini d'aquests sobre àrees perifèriques, afectades pels fenòmens
colonitzadors i la conquesta romana. Serà important aprofundir en l'aspecte institucional de les
principals formacions polítiques mediterrànies, manera d'aproximar-nos al funcionament de
cadascuna. En segon lloc, un cop assolida per Roma l'unió política de la Mediterrània, l'endemà
del 146 a.C., ens centrarem en la crisi del sistema republicà i l'adveniment de l'Imperi, del qual
s'analitzaren les seves característiques i els seus canvis fins el 476 d.C. També serà important
aprofundir en l'aspecte institucional i en qüestions de vida cotidiana. Per assolir els nostres
objectius serà important familiaritzar-se amb les fonts primàries disponibles, que caldrà relacionar
amb les interpretacions històriques.
En acabar el curs l'alumne ha de demostrar.
1- Haver assolit els continguts expressats en el temari i identificar qualsevol dels seus punts en el
context que li correspon.
2- Ser capaç d'analitzar, processar i interpretar qualsevol mena de material addicional (textos,
mapes, taules, gràfics) d'acord amb els continguts del temari i situar-lo en el marc corresponent.
3- Demostrar haver fet unes lectures mínimes exigides (llibres i/o capítols especialment indicats
i/o articles recomanats).
4- Saber identificar i distingir els diversos procediments emprats pels grups de poder en la captura
del treball dels dominats (treball esclau, relacions de dependència, impost estatal en les seves
diverses modalitats, etc.) treballats en el temari.
5- Haver assolit un coneixement integral i global de la matèria mitjançant l'articulació i la relació
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5- Haver assolit un coneixement integral i global de la matèria mitjançant l'articulació i la relació
existent entre els diferents punts en que es divideix el temari.
Competències
Arqueologia
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 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.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Història
Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
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 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.
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

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
2. 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.
3. 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. Saber utilitzar
de manera experta les possibilitats d'Internet.
4. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
5. Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
6. Dominar la història universal de l'antiguitat.
7. Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
10. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar i analitzar les fonts documentals.
Interpretar les fonts materials i documentals.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.

Continguts

TEMARI BÀSIC
- Setmana 1: Presentació de l'assignatura i introducció general al context físic i humà.
- Setmana 2: La Mediterrània l'endemà de la "Crisi del 1200 a.C.".
- Setmana 3-4: Els Estats de la Edat del Ferro a la Mediterrània oriental. Llevant mediterrani i
Grècia. Els fenomens colonials i la "globalització econòmica" de la Mediterrània.
- Setmana 5-6: Els Estats de la Mediterrània central: púnics i etruscos.
- Setmana 7-8: Cap a una Mediterrània unida: Roma. La República romana: institucions. La
conquesta de la Mediterrània: les provincies.
- Setmana 9: La Mediterrània l'endemà del 146 a.C. La crisi dels sistema romà republicà.
- Setmana 10: August i la reorganització de l'Imperi romà.
- Setmanes 11-12: La Mediterrània a l'Alt Imperi: institucions i vida cotidiana.
- Setmanes 13: El Baix Imperi: la disgregació de la Mediterrània?
- Setmana 14-15: ACTIVITATS D'AVALUACIÓ.
Metodologia

- Assistència a classes teòriques dirigides pel professor.
- Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents
arqueològics.
- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
- Preparació i realització de presentacions orals.
- Estudi personal.
Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques

35

1,4

4, 5, 6, 7, 12, 13, 18

Pràctiques i seminaris

10

0,4

1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Tipus: Dirigides
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Tipus: Supervisades
Preparació activitats pràctiques

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18

Tutories

10

0,4

2, 3, 17

Lectura de bibliografia

30

1,2

2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Preparació de les activitats i de les proves
escrites

45

1,8

1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de 2 notes:
1.- EXAMEN: Es farà en horari de classe (90 min.) i constarà de 2 activitats: a) el
desenvolupament d'un tema, a escollir entre 2 opcions (50% de la nota); b) el comentari d'un
document literari o arqueològic (50% de la nota).
2.- AVALUACIÓ CONTÍNUA: Es proposaran 2 activitats pràctiques, una individual i altra
grupal. D'aquesta darrera, caldrà fer una presentació oral en grup. Les pràctiques són obligatòries,
necessàries per a presentar-se a l'examen. En cas de suspendre un dels exercicis, caldrà
recuperar-lo durant el període de reevaluació del gener.
Per tenir dret a la re-avaluació d'una activitat suspesa cal haver-se presentat a totes les proves
(examen i activitats pràctiques) i haver-ne aprovat almenys una.
Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen

50

1,5

0,06

4, 7, 8, 12, 13, 15, 18

Treball de pràctiques

50

3,5

0,14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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