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Professor/a de contacte
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Grup íntegre en anglès: No
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Prerequisits
Cap

Objectius
Estudiar la història del Pròxim Orient Antic, des de l'aparició del fenomen urbà fins a l'arribada del món
hel·lenístic. L'estudi, més enllà d'atendre al desenvolupament polític dels diferents estats de la regió, analitzarà
sobretot la història social, econòmica i cultural del Pròxim Orient Antic.

Competències
Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments per a lanàlisi històrica.
Comprendre i interpretar levolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització
egípcia fins el desmembrament de lImperi romà dOccident- a partir de lanàlisi de les realitats política,
històrica, social, econòmica i lingüística.
Demostrar les habilitats bàsiques necessàries per a participar en una excavació arqueològica i tenir la
capacitat d'interpretar-ne els resultats.
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 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.

Resultats d'aprenentatge
1. Descriure la realitat política, social i econòmica dels pobles del Pròxim Orient a l'Antiguitat.
2. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets
3. Identificar i valorar les diferents etapes de l'evolució històrica de les civilitzacions del Pròxim Orient
antic i les seves principals realitzacions culturals.
4. Interpretar documents textuals i iconogràfics com fonts per al coneixement de la història política,
socioeconòmica i cultural del Pròxim Orient antic.
5. Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
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5.
6.
7.
8.

Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
Interpretar les societats antigues a partir de l'anàlisi dels vestigis materials que nhan perdurat.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Organitzar i planificar la recerca d'informació històrica i arqueològica.

Continguts
Tema 1: Introducció a l'Orientalisme Antic
Història i historiografia de l'Orientalística Antiga. Periodització i cronologia. Marc Geogràfic
Tema 2: Origen de l'Estat
Natufià. Neolitització. Aparició dels primers estats
Tema 3: Aparició de l'escriptura al Pròxim Orient
Origen de l'escriptura cuneïforme. El sistema cuneïforme. L'alfabet i altres sistemes d'escriptura.
Tema 4: Tercer mil·lenni a.n.e.
Sumer i Akkad. Apectes polítics i religiosos. Aspectes socials i econòmics.
Tema 5: Segon mil·lenni a.n.e. (I)
Les dinasties amorrees. Aspectes polítics i literaris. Aspectes socials i econòmics. Orient i Egipte: hicses.
Tema 6: Segon mil·lenni a.n.e. (II)
El club de les grans potències. Aspectes polítics, diplomàtics i militars. Aspectes socials i econòmics.
Tema 7: Segon mil·lenni a.n.e. (III)
El món cananeu. El rerefons cultural i religiós de la Bíblia. Aspectes socials i econòmics.
Tema 8: Els pobles del mar
La crisi del 1200 al Pròxim Orient. Desaparició del món micènic i de l'Imperi hittita. La caiguda d'Ugarit i la
reestructuració del món cananeu.
Tema 9: Primer mil·lenni (I)
Els grans imperis: Assíria i Babilònia. Aspectes polítics i militars. Aspectes socials i econòmics.
Tema 10: Primer mil·lenni (II)
Món persa, Alexandre i Orient, món hel·lenístic. Aspectes polítics i econòmics. Aspectes culturals.
Tema 11: La religió del Pròxim Orient Antic
Cosmogonies. Panteó. Mites mesopotàmics: l'Enuma Eliš. La doctrina de la reialesa. Temples i rituals.
Tema 12: Gènere i identitat al Pròxim Orient Antic
Assiriologia i estudis de gènere
masculinitats i feminitats: els rols de gènere
Naixement, infantesa, vida adulta, vellesa i mort
La sexualitat
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Tema 13: Art, arquitectura i urbanisme al Pròxim Orient Antic
Art. Arquitectura i urbanisme. Ciutats i fortaleses. Vies de comunicació.
Tema 14: "Ciències" i tècniques al Pròxim Orient Antic
Medicina. Astronomia i còmput del temps. Numeració i matemàtiques. Geografia i cartografia.

Metodologia
La metodologia docent consistirà en la combinació de classes expositives, presentació de ressenyes i treballs,
lectura de bibliografia especialitzada, pràctiques d'aula i resolució d'exercicis.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

90

3,6

1, 2, 3, 5, 6

30

1,2

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

30

1,2

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

Tipus: Dirigides
Classes presencials
Tipus: Supervisades
Pràctiques d'aula, ressolució d'exercicis
Tipus: Autònomes
Ressenyes, treballs, lectures

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura constarà de tres activitats.
(1) Examen (50%)
(2) Comentari de fonts primàries (25%): s'oferiran dues opcions de les que caldrà triar una: a) text + font
iconogràfica o arqueològica del tercer mil·lenni a.n.e., b) text + font iconogràfica o arqueològica del segon o
primer mil·lenni a.n.e.
(3) Comentari bibliogràfic (25%). S'haurà de triar una lectura de les quatre que s'oferiran a classe, i fer un breu
resum de la mateixa.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Comentari de fonts primàries

25%

0

0

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

Examen

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6

Lectura d'un article acadèmic

25%

0

0

1, 2, 3, 8

Bibliografia
Bibliografia bàsica
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