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Objectius

L'assignatura té com a principal objectiu exposar els desenvolupaments socials entre les primeres societats
neolítiques i el sorgiment dels Estats clàssics. Entre aquests desenvolupaments, destaquen els orígens de les
relacions patriarcals, de la vida sedentaria i urbana, de les primeres classes socials, i la institucionalització del
poder polític i de les formes de violència.

L'àmbit territorial se centra en el Pròxim Orient i Europa, tot i que es faran referències puntuals a d'altres
regions del planeta.

Els continguts inclouen descripcions empíriques i síntesis relatives a les dinàmiques socials concretes i,
alhora, s'exposen les bases metodològiques i inferencials en què se sustenta l'estat actual dels coneixements
en arqueologia prehistòrica. En aquest segon aspecte resultaran fonamentals les activitats pràctiques
programades.

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.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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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.

Resultats d'aprenentatge

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.
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
Dominar els processos de canvi que es produeixen a la prehistòria.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
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 els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
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.
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.

Continguts

BLOC 1. INTRODUCCIÓ SOBRE TEORIA I MÈTODES.

TEMA 1: Arqueologia prehistòrica: objecte d'estudi i estructura de la recerca.

BLOC 2. LES PRIMERES SOCIETATS NEOLÍTIQUES

TEMA 2: Implicacions econòmiques i socials de l'agricultura i la ramaderia.

TEMA 3: Les conseqüencies econòmiques i socials dels inicis de l'agricultura en el Llevant sirio-palestí i a
Anatòlia.

TEMA 4: Les primeres comunitats agropecuàries d'Europa: el Neolític a l'Egeu.

TEMA 5: Introducció i desenvolupament de les economies agropecuàries a l'Europa central i occidental.

TEMA 6: El Megalitisme i les societats neolítiques de l'Europa atlàntica.

BLOC 3. ELS PRIMERS ESTATS

TEMA 7: L'Estat com a categoria històrica

TEMA 8: La formació dels primers Estats a Mesopotàmia i Egipte.

BLOC 4. SOCIETATS EUROPEES ENTRE EL III I EL I MIL·LENNIS A.N.E.
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BLOC 4. SOCIETATS EUROPEES ENTRE EL III I EL I MIL·LENNIS A.N.E.

TEMA 9: Explotació econòmica i primers Estats a l'Europa occidental: calcolític, campaniforme i Edat del
Bronze.

TEMA 10: Trajectòries socials i polítiques alternatives en les etapes finals de la Prehistòria recent europea

Metodologia

1. Classes expositives sobre els continguts enunciats en el temari. Plantejament freqüent de temes per al
debat a l'aula.

2. Dues activitats pràctiques d'aula:

2.1. Elaboració d'una fitxa de buidatge informatiu enfocada a jaciments arqueològics, i aplicació pràctica en un
exemple concret de la Prehistòria Recent a partir d'un llistat bibliogràfic.

2.2. El radiocarboni i l'arqueologia prehistòrica. Definició de les variables per al buidatge de dades relatives a
datacions radiocarbòniques. Assajos de calibració. Aplicació pràctica en un exemple concret a partir de
material bibliogràfic.

3. Dues activitats pràctiques de camp:

3.1. Aspectes d'arqueologia espacial (escala macroespacial) a partir de recursos cartogràfics (Institut
Cartogràfic de Catalunya).

3.2. Anàlisi de pràctiques socials (escala meso i microespacial) al voltant d'un cas pràctic sobre el terreny:
jaciment de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) i museu associat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 4, 6, 7, 11, 16

Tipus: Supervisades

Pràctiques d'aula 20 0,8 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Pràctiques de camp 15 0,6 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Tipus: Autònomes

Treball autònom 42 1,68 1, 2, 5, 10, 11, 13, 14, 16

Avaluació

1. Dues activitats pràctiques d'aula (40% de la nota final; obligatòries per tal de poder fer la prova escrita).

2. Dues activitats pràctiques de camp (10% de la nota final; obligatòries per tal de poder fer la prova escrita).

3. Elaboració d'una taula cronológica amb els períodes i societats exposades durant el curs (necessària per a
la prova escrita).

4. Prova escrita individual d'una hora i trenta minuts de durada màxima: 5 preguntes breus (50% de la nota
final).
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*Reavaluació: prova escrita o comentari crític d'una obra extensa relacionada amb l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats pràctiques d'aula 40 15 0,6 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Activitats pràctiques de camp 10 15 0,6 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Prova escrita 50 3 0,12 1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16

Bibliografia
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TEMA 2: Implicacions econòmiques i socials de l
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