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Prerequisits

Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

És recomanable, tot i que no imprescindible, que els estudiants tinguin un coneixement instrumental de les
llengües clàssiques, llatí i grec antic.Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o
una altra titulació oficial de l'àmbit de les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius

Els objectius formatius d'aquest mòdul són fonamentalment dos:

proporcionar les bases metodològiques i científiques que permetin de desenvolupar els coneixements i
les competències de l'estudiantat en l'àmbit de la Història Antiga amb vistes a la seva futura dedicació
professional en el món de la recerca superior, la docència o el món laboral.
conèixer i comprendre en la seva diversitat els diferents mètodes, la tradició i l'actualitat científica de
l'estudi de l'Antiguitat, fent especial esment de la història del conflicte i de la relació entre història i
guerra, així com de la instrumentalització del passat en la historiografia i en la memòria de les societats
del Món Antic.

Competències

Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
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.

Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
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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.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzar les ciències filològiques auxiliars en l'aproximació a les fonts textuals relatives a períodes i
problemes concrets de la història antiga i medieval.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la informació derivada dels textos de la tradició grecollatina a la recerca historicoarqueològica
relativa al món antic.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Dissenyar o planificar accions de recerca i gestionar i sintetitzar la informació adequada (B).
Fer presentacions idònies del material gestionat o generat i dels resultats obtinguts.
Sistematitzar dades de la documentació textual o arqueològica i de la tradició científica al voltant de
temes relacionats amb la història antiga.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Valorar en la seva diversitat els diferents mètodes, la tradició i l'actualitat científica.

Continguts

L'historiador i les fonts sobre l'Antiguitat

Els continguts d'aquest mòdul tenen com a eix vertebrador l'estudi crític de les diferents fonts històriques en la
recerca sobre el món antic. Els temes que s'hi tractaran serviran per a proporcionar als estudiants una
aproximació a la diversitat de fonts disponibles i a l'anàlisi de les possibilitats i alhora dels límits que
cadascuna d'elles ofereix a l'estudiós de l'Antiguitat en la seva feina.

Els temes que es tractaran seran els següents:

1) El Mar Negre a l'Antiguitat: espai de contactes i de conflictes (Dr. Marta Oller)

El Mar Negre o Pont Euxí fou a l'Antiguitat un espai de contacte privilegiat entre grecs, romans i altres
poblacions indígenes. Les fonts gregues i, en menor mesura, llatines, tant literàries com epigràfiques,
documenten una riquesa extraordinària de formes de contacte i processos d'integració, que permeten
reflexionar sobre la major o menor capacitat d'uns i altres per interactuar. L'objectiu d'aquestes sessions és
analitzar-ne alguns exemples en l'àmbit del comerç i de la política internacional pòntica.

2)  (Dr. Daniel Ramon)Mite i política a l'Antiguitat

Aquest crèdit té com a objectiu tractar, debatre i reflexionar sobre l'ús de la mitologia per part de la política
mitjançant la lectura crítica de diverses fonts històriques i literàries. Veurem diversos exemples, versions
interessades, textos dubtosos i passatges reveladors que analitzarem detingudament per extreure'n les
conclusions des del punt de vista històric, lingüístic i cultural.

3) Dr. Borja Antela)Història-ficció. Els paral·lels en la historiografia antiga: propaganda i construcció cultural (

4) Dr. Isaias Arrayas)L'impacte de l'imperialisme romà a Orient (

Es proposa l'anàlisi de la intervenció de Roma a l'Orient mediterrani, en concret, dels canvis esdevinguts a
terres anatòliques, arran dels conflictes de finals del s. II a.C. i del I a.C. i la consolidació del domini romà. En
aquest sentit, s'analitzaran les causes i conseqüències de la provincialització de la regió, inaugurada amb
l'organització de les províncies de Macedònia i Àsia, un sistema provincial que va conviure amb un de regnes
"clients", cada vegada en situació més precària. Així, es centrarà especialment l'atenció en els processos
d'inserció dels territoris anatòlics en l'Imperi romà, incidint en l'urbanització d'aquests i la difusió de la
ciutadania romana. També s'abordarà alguns dels efectes més notables derivats de la situació de "guerra
permanent" a la regió, com la proliferació de la pirateria i la seva simbiosi amb certes èlits locals.
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5) Dr. José Andrés Alonso)Fonts per a l'estudi del contacte de poblacions a Euràsia Central a l'Antiguitat (

El desenvolupament d'aquestes sessions servirà de referència per al "Workshop" que han d'organitzar els
estudiants al voltant d'un tema concret, i que tindrà lloc a l'última sessiódel curs.

Metodologia

La metodologia del mòdul es basarà en dues dinàmiques de treball:

En la primera, els membres de l'equip docent analitzaran aspectes relacionats amb la temàtica
proposada en cada sessió i orientaran els estudiants en l'estudi de les fonts i de la bibliografia
pertinent. Els estudiants, per la seva banda, hauran de treballar prèviament la bibliografia recomenada
per tal de poder participar amb criteri en els debats a l'aula, on es tractaran casos d'estudi i es faran
propostes d'anàlisi.
En la segona, paral·lelament a les classes magistrals i a l'anàlisi dels casos d'estudi, els estudiants
hauran d'organitzar col·laborativament un Workshop, que tindrà lloc l'últim dia de classe. El Workshop
consistirà en una jornada de treball durant la qual cadascun d'ells haurà d'exposar els resultats d'un
recerca pròpia, lligada a un dels temes que formen part dels continguts del mòdul i tutoritzada per un
dels professors. Tots els membres de l'equip docent i els estudiants matriculats al mòdul
participaran en aquesta jornada i faran aportacions per enriquir i millorar els resultats

.d'aprenentatge

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició de continguts de l'assignatura. 53 2,12 1, 2, 4, 5, 7

Workshop 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Treball de documentació, lectures, exercicis 56 2,24 2, 4, 6, 7

Tipus: Autònomes

Preparació d'un treball, estudi de continguts 113 4,52 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà tenint en compte els elements següents:

Assistència i participació a classe (10%).
Entrevistes i seguiment amb el tutor per a la realització d'un treball (20%).
Treball de curs per escrit avaluat pel tutor (30%).
Exposició del treball realitzat al llarg del curs en el Workshop final (40%).

Observacions sobre la realització del treball de curs:

Al principi del curs, s'assignarà un tutor a cada estudiant perquè el guiï en la confecció d'un treball
sobre un tema relatiu als continguts del curs.

El tutor s'encarregarà d'orientar l'estudiant en la seva recerca mitjançant tutories individuals,
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El tutor s'encarregarà d'orientar l'estudiant en la seva recerca mitjançant tutories individuals,
presencials o virtuals. Serà deure de l'estudiant preocupar-se per mantenir el contacte amb el tutor al
llarg del semestre.
El treball haurà de ser original i inèdit i tractarà preferentment sobre un dels temes treballats en els
continguts de l'assignatura. Pot ser un estat de la qüestió, si bé les recerques amb aportacions
novedoses seran molt benvingudes. Qualsevol plagi, total o parcial, representarà un suspès.
Sobre l'extensió i el format del treball, es donaran més indicacions a principi del curs.

Observacions sobre el Workshop:

El Workshop tindrà lloc l'última sessió del curs. En cas necessari, es faran dues sessions de
Workshop, sempre al final del curs.
Cada estudiant tindrà un temps acordat per presentar de forma suscinta el treball que hagi realitzat i
respondrà les eventuals preguntes plantejades per l'equip docent o els companys de classe.
Els estudiants poden acompanyar la seva exposició amb presentacions o altres elements de suport
com ara handouts, àudios o videos.

El dia del Workshop es lliurarà el treball per escrit.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7

Entrevistes i seguiment amb el tutor per a la realització d'un
treball

20% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7

Exposició del treball realitzat al llarg del curs en el Workshop final 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treball de curs per escrit avaluat pel tutor. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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