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Objectius

Aquesta assignatura forma part de la Menció d'Arqueologia Clàssica dins del Grau
d'Arqueologia. El seu objectiu es aprofundir en la visió de conjunt de l'arqueologia
romana i en les seves potencialitats per al coneixement històric del mon antic.

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 hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
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 en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
Dominar la història universal de l'antiguitat.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
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 l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
Localitzar la informació en la bibliografia secundària de referència.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
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.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.
Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades)
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

1. Arqueologia dels orígens de Roma

1.1 La topografia natural de Roma i els primers assentaments

1.2 Els processos formatius de la ciutat entorn al segle VIII aC

1.3 La monarquia llatino-sabina del segle VII aC: entre l'arqueologia i la tradició

1.4 Tarquini Prisc i l'inici de la monarquia etrusca

1.5 El període servià: reformes i consolidació

1.6 Tarquini el Superb i l'esplendor del registre arqueològic

2.  L'expansió colonial de Roma a Itàlia i la constitució dels primers models de la ciutat romana

2.1 Les Coloniae Latinae

2.2 Les Coloniae civium Romanorum

2.3 El segle II aC i la crisi del model colonial

2.4 Consolidació urbana a la Itàlia tardorepublicana
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2.4 Consolidació urbana a la Itàlia tardorepublicana

3. La ciutat i els seus components en època imperial romana

3.1 El fòrum i els seus edificis públics: , criptopòrticsbasilica, curia

3.2 Els carrers i els serveis públics

3.3 Les cases

3.4 Les termes

3.5 L'aigua a la ciutat romana

4. L'arqueologia com a font per a l'estudi de l'economia i la tecnologia, de la societat i de la ideologia al
món antic. Alguns exemples

4.1 L'arqueologia del territori. La centuriació. Vil·les i explotació agraria

4.2 L'arqueologia de l'artesanat

4.3 L'arqueologia de l'aigua

4.4 L'arqueologia funerària

4.5 El poder de les imatges. Les imatges enteses com a mitjà de comunicació social

Metodologia

1.- Activitats a l'aula: classes magistrals (exposicions amb suport de presentacions de power point) i
eventualment converses a classe sobre els temes tractats i la bibliografia treballada.

2.- Treball en grup: cada alumne participarà en un treball d'equip (2-3 persones) que se centrarà, a partir de
la bibliografia, en un aspecte relacionat amb l'arqueologia romana no tractat específicament a classe (es podrà
escollir, entre d'altres, algun dels temes de l'apartat 4 del programa de continguts de l'assignatura). L'objectiu
del treball serà analitzar el coneixement que les fonts històriques aporten del tema escollit i analitzar com
l'arqueologia ha enriquit el coneixement temàtica en qüestió.

Amb el resultat d'aquest treball cada equip prepararà una sessió d'uns 20 minuts, que s'exposarà en una
presentació oral a l'aula (es podrà utilitzar PowerPoint o altres mitjans audiovisuals de suport).

3.-Sortides de Camp: Desplaçament a un jaciment arqueològic relacionat amb la temàtica de l'assignatura i
redacció d'un treball recollint la informació obtinguda in situ sobre el mateix tant pel que fa a les restes
arqueològiques analitzades com al seu estat de conservació i si és el cas a la seva museització.

4.- Activitat Autònoma. Es proporciona una bibliografia seleccionada sobre els temes del programa que ha
de servir a l'alumne per consolidar el coneixement sobre el contingut de l'assignatura i eventualment ampliar
les exposicions fetes a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Actvitats a l'aula 38 1,52 5, 7, 11, 12, 14, 19

Tipus: Supervisades
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Sortida de camp 10 0,4 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19

Treball en grup 10 0,4 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma 87,4 3,5 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant: exàmens, presentacions públiques de
treballs en equip i treballs individuals.

El sistema d'avaluació s'organitza en 2 mòduls obligatoris i un mòdul optatiu, cadascun dels quals té assignat
un pes específic en l'avaluació final:

Mòdul de proves escrites: es faran dues proves escrites, una corresponent a l'apartat 1 i 2 del programa i
l'altra corresponent als apartats 3. El pes global d'aquest mòdul serà del 70%.

Mòdul de presentació del treball en equip. El pes global d'aquest mòdul serà del 30%

OPTATIU: Mòdul d'entrega de treball conclusiu de la pràctica de camp. El lliurament d'aquest treball podrà
sumar 0,5 punts a la nota final de l'assignatura.

Reavaluació:

Les dates dels exàmens de reavaluació estan fixades per la facultat. És la responsabilitat de cadascú saber la
data que li correspon fer la reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentacio del treball en
equip

30% 0,45 0,02 2, 3, 4, 8, 9, 11, 16, 17, 19,
20

Presentació pràtica de camp Treball complementari (+0,5
punts)

0,15 0,01 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Proves escrites 70% 4 0,16 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19
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