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Prerequisits

Cal tenir coneixements d'anglès, ja que bona part de les lectures imprescindibles estan en aquest idioma.
També és convenient tenir coneixments d'algun programa de cartografia o de dibuix.

Objectius

-Conèixer l'estat de la qüestió dels estudis arqueològics sobre les pràctiques agràries medievals.

-Relacionar les recerques arqueològiques amb les grans qüestions historiogràfiques sobre les pràctiques
agràries i les pagesies medievals i preindustrials, en general.

-Conèixer les característiques generals de les agricultures medievals i els registres arqueològics i textuals que
les fan recognoscibles.

-Familiaritzar-se amb les tècniques pròpies de l'estudi dels espais agraris, específicament d'època medieval.

Competències

Història
Aplicar mètodes i tècniques propis d'altres ciències socials.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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
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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

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats per als casos d'estudi.
Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres.
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. Saber utilitzar
de manera experta les possibilitats d'Internet.
Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'excavació i la prospecció arqueològiques.
Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
Interpretar els resultats procedents de l'arqueologia de camp inserint-los en el context històric.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
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 de l'arqueologia.

Continguts

1. L'arqueologia agrària en la historiografia sobre l'Edat mitjana. El cas de la península ibèrica
2. Pràctiques agrícoles intensives i poders polítics en el registre arqueològic. Estudi de casos
3. L'especialització en el registre arqueològic. Estudi de casos
4. Formes de gestió dels espais agraris. Estudi de casos

Metodologia

-Activitats dirigides: classes teòriques i disseny dels projectes a les pràctiques d'aula.

-Activitats supervisades: elaboració del projecte de pràctiques d'aula; elaboració de l'informe de les pràctiques
de camp; tutories

-Activitat autònoma de l'estudant: estudi; recerca de recursos; elaboració de treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 25 1 8, 10, 11

Pràctiques d'aula 16,67 0,67 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades
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Pràctiques de camp 8,33 0,33 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12

Tutorització 23,5 0,94 4, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Elaboració de projectes; elaboració de memòries; estudi 75 3

Avaluació

1. Una prova escrita (Teoria): 40% de la nota final

2. Un exercici pràctic (PAUL): 40% de la nota final

3. Un informe de les practiques de camp: 20% de la nota final

Les notes inferiors a 3,5 no sumaran en el càlcul de la mitjana final. La mitjana mínima per aprovar
l'assignatura és de 5.

L'estudiant que no realitzi tots els exàmens d'avaluació programats a l'aula o no es presenti a activitats
d'avaluació obligatòria per un valor mínim corresponent a un 60% de la nota final serà qualificat amb un "No
avaluable", i no es podrà presentar a la recuperació.

La còpia o el plagi en qualsevol dels exercicis implicaran una nota de zero en l'apartat concret d'avaluació.
Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

La recuperació se celebarà en la data fixada per la Facultat. La recuperació del treball consistirà en la
presentació d'una nova versió de l'exercici. En cap cas no es podrà plantejar la recuperació per a millorar la
qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La
nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació d'un exercici és "5" (Aprovat). Les pràctiques de camp no
són reavaluables ni es podrà fer cap exercici substitutori.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe de les pràctiques de camp 20 per cent 0 0 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Projecte (Pràctiques d'aula) 40 per cent 0 0 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11

Prova escrita (Teoria) 40 per cent 1,5 0,06 1, 3, 8, 11
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