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Prerequisits
Qualsevol manual d'Història Antiga publicat en els darrers 10 anys pot ser un bon punt de recolzament inicial
per a l'assignatura.

Objectius
Aquesta assignatura analitzarà la història dels principals processos polítics i socials de les civilitzacions
antigues. S'explicarà de quina manera es va generar i es van desenvolupar els principals models polítics i
socials sorgits al llarg de l'Antiguitat. Per aconseguir el nostre objectiu ens remuntarem al Pròxim Orient del IV
i III mil·lenni a.C., bressol dels primers estats i imperis, per passar a continuació a l'estudi dels models polítics i
socials propis del món greco-romà.

Competències
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.

Resultats d'aprenentatge
1. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
2. Dominar la història universal de l'antiguitat.
3. Dominar la història universal de l'edat mitjana.
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3.
4.
5.
6.

Dominar la història universal de l'edat mitjana.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.

Continguts
1. Presentació de l'assignatura. Marc cronològic i geogràfic del món antic.
2. Les primeres civilitzacions urbanes de Mesopotàmia i Egipte (IV-III mil·lennis a.C.).
3. Els Imperis del Pròxim Orient i Egipte (II-I mil·lennis a.C.).
4. Dels micènics al món homèric.
5. L'origen de la polis. Esparta i Atenes.
6. De les Guerres Mèdiques a la Guerra del Peloponès.
7. Hel·lenisme: Alexandre Magne i els regnes hel·lenístics.
8. La Roma monàrquica: els orígens de la ciutat i la dominació etrusca.
9. La Roma republicana: conflicte patricis-plebeus; la conquesta d'Itàlia i la Mediterrània.
10. Crisi de la República romana: dels Grac a les guerres civils.
11. Alt Imperi: d'August als Severs.
12. Baix Imperi: de la crisi del segle III d.C. a la caiguda de l'Imperi romà d'Occident.

Metodologia
- Assistència a classes teòriques dirigides pel professor/a.
- Assistència a sessions de pràctiques d'aula dirigides pel professor/a.
- Visites a museus/jaciments.
- Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents arqueològics.
- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
- Estudi personal.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

41

1,64

2, 3, 4

13

0,52

1, 5

Tipus: Dirigides
Classes teòriques
Tipus: Supervisades
Pràctiques d'àula
Tipus: Autònomes
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Estudi dels materials del curs i comentaris de Text i de Mapes

79

3,16

1, 2, 4, 5, 6

Avaluació
50% Examen Final (20% test, 30% preguntes a desenvolupar).
50% Avaluació Contínua: crítica i comentari de textos. Es preveu l'encàrrec de 2/3 pràctiques d'avaluació
contínua a lliurar al llarg del curs, que consistiran en el comentari crític de textos (i d'altre tipus de documents),
així com la ressenya d'exposicions/conferències.
Només es reavaluaran les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor. En cap cas
es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de reavaluació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació Contínua

50 %

14

0,56

1, 5, 6

Examen

50 %

3

0,12

2, 3, 4
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