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Prerequisits
-

Objectius
- Desarrollar de forma autónoma un trabajo de investigación en el campo de la arqueología prehistórica
(Itinerario de Prehistoria).
- desenvolupar de forma autònoma un treball de recerca històric o filològic en els camps de l'Antiguitat o de
l'Edat Mitjana, amb el suport dels recursos documentals o arqueològics.

Competències
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Analitzar una problemàtica històrica i/o arqueològica concreta enquadrada a la prehistòria, l'antiguitat o
l'Edat Mitjana.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca històrica o arqueològica, original i inèdit,
seguint els paràmetres acadèmics i científics establerts.
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.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Avaluar críticament la qualitat de les dades obtingudes per a la realització del treball.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Emprar de manera adequada les categories i els conceptes relatius al camp d'estudi.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Plantejar una recerca en relació amb les problemàtiques de caràcter historicoarqueològic i/o filològic.

7. Realitzar una recerca sobre un tema concret en relació amb l'estat de la teoría històrica i/o
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7. Realitzar una recerca sobre un tema concret en relació amb l'estat de la teoría històrica i/o
arqueològica al respecte.
8. Redactar i defensar davant un tribunal el treball de final de màster.
9. Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
10. Utilitzar la metodologia i les tècniques adequades en els diferents passos de l'elaboració d'un treball de
recerca.

Continguts
En general, se establecen cuatro tipos de trabajos de master del itinerario de Prehistoria:
- Análisis crítico de una problemática teórica de la arqueología.
- Investigación enfocada a resolver una problemática arqueológica, histórica, peleoecológica o
etnoarqueológica específica.
- Análisis crítico de una técnica o metodología de la arqueología y sus ciencias auxiliares, a poder ser con una
ejemplo de aplicación concreto.
- Estudio de un material arqueológico o colección a la luz de una o varias hipótesis de trabajo explícitas.
En l'itinerari d'Antiguitat i Edat Mitjana, les línies de recerca fonamentals on cal desenvolupar els treballs
corresponen a les diverses àrees de coneixement que hi participen, això és:
- Història Antiga
- Història Medieval
- Ciències i Tècniques Historiogràfiques
- Filologia Llatina
- Filologia Grega
- Filologia Indoeuropea

Metodologia
Itinerario Prehsitoria
- Consulta de fuentes bibliográficas.
- Análisis de materiales arqueológicos y paleoecológicos.
- Revisión de fondos de museos.
- Investigación técnica.
- Intvestigación teórica.
Itinerari Antiguitat i Edat Mitjana:
- Anàlisi bibliogràfica i documental.
- Transcripció i estudi de textos històrics.
- Estudi de jaciments i de materials arqueològics.

Activitats formatives

2

Títol

Hores

ECTS

175

7

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Supervisades
Introducción a la investigació arqueològica, paleoecològica o
etnoarqueològica

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

Avaluació
Itinerari de Prehistòria:
Tribunals específics per a treballs concrets. La intenció és poder organitzar tribunals dels que puguin formar
part especialistes en la temàtica concreta del Treball Final de Màster que s'avaluï.
a) La proposta de Tribunal la farà el director/a (o directors/eres) del Treball Final de Màster;
b) El Tribunal estarà format per tres membres, tots/es amb el grau de Doctor/a. D'aquests tres membres, al
menys un/a haurà de ser professor/a del Departament de Prehistòria de la UAB i un/a haurà de ser un
investigador/a reconegut en la matèria a avaluar i pertànyer a una institució que no sigui la UAB. Així mateix
s'anomenarà un/a investigador/a en qualitat de suplent per si es produeix cap imprevist.
c) El Director o Directors del Treball en cap cas podran formar part del Tribunal.
d) Les propostes específiques de Tribunals d'Avaluació i del dia i lloc de presentació pública dels Treballs
hauran de ser aprovades pel Consell de Departament. Per a la convocatòria de juliol, les propostes hauran de
presentar-se i aprovar-se abans del 31 de maig i per la convocatòria de setembre, abans del 31 de juliol.
e) El temps de presentació del treball per part del/la estudiant no podrà excedir en cap cas els 30 minuts.
Després de la presentació, el Tribunal tindrà un temps per a que els seus membres facin els comentaris que
considerin convenients i plantejar al/la estudiant les qüestions que convingui en relació al Treball presentat i a
l'exposició realitzada.
f) El/la Coordinador/a de Màster del Departament establirà les dates màximes d'entrega de les qualificacions
del Tribunals per a cada una de les convocatòries, per tal d'assegurar l'entrada de les notes a l'acta en la data
fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat.
g) Es pot contemplar la possibilitat de que en el cas de qui hagin varis treballs que abordin temàtiques similars
(camp d'estudi, problemàtica arqueològica...), el Tribunal d'Avaluació pugui ser el mateix per a tots ells. Les
condicions són les mateixes que pels Tribunals específics per avaluar un únic Treball Final de Màster.
h) Eventualment, el Departament podrà establir un Tribunal d'Avaluació general (amb les mateixes
característiques de composició que les fixades pels Tribunals específics) per avaluar aquells Treballs Finals
de Màster pels que no es consideri la possibilitat de realitzar un Tribunal específic.
Itinerari Antiguitat i Edat Mitjana:
Tribunals específics per a treballs concrets, amb tribunals formats per especialistes en la temàtica concreta del
Treball Final de Màster que s'avaluï.
1) La proposta de Tribunal la farà el director/a (o directors/eres) del Treball Final de Màster;
2) El Tribunal estarà format per tres membres, tots/es amb el grau de Doctor/a. D'aquests tres membres, al
menys un/a haurà de ser professor/a del Departament de CC de l'Antiguitat de la UAB.
3) El Director o Directors del Treball també pot formar part del Tribunal.
4) Les propostes específiques de Tribunals d'Avaluació i del dia i lloc de presentació pública dels Treballs es
comunicaran i publicitaran al Departament de CC de l'Antiguitat, com a mínim, 10 dies abans.
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5) El temps de presentació del treball per part del/la estudiant no podrà excedir en cap cas els 30 minuts.
Després de la presentació, el Tribunal tindrà un temps per a que els seus membres facin els comentaris que
considerin convenients i plantejar al/la estudiant les qüestions que convingui en relació al Treball presentat i a
l'exposició realitzada.
6) El/la Coordinador/a de Màster establirà les dates màximes d'entrega de les qualificacions del Tribunals per
a cada una de les convocatòries, per tal d'assegurar l'entrada de les notes a l'acta en la data fixada per la
Gestió Acadèmica de la Facultat.
7) Es pot contemplar la possibilitat de que en el cas de qui hagin varis treballs que abordin temàtiques similars
(camp d'estudi, problemàtica arqueològica...), el Tribunal d'Avaluació pugui ser el mateix per a tots ells. Les
condicions són les mateixes que pels Tribunals específics per avaluar un únic Treball Final de Màster.
8) Eventualment, el Departament podrà establir un Tribunal d'Avaluació general (amb les mateixes
característiques de composició que les fixades pels Tribunals específics) per avaluar aquells Treballs Finals
de Màster pels que no es consideri la possibilitat de realitzar un Tribunal específic.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Investigació arqueològica, paleoecològica o etnoarqueològica

100%

50

2

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

Bibliografia
-
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