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Teachers
César Carreras
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Objectives and Contextualisation
Els objectius del segon curs (amb 60 crèdits de formació bàsica obligatòria) són dotar a l'estudiant d'una
formació bàsica en arqueologia, història i altres disciplines socials, i que es familiaritzi amb matèries
històrico-arqueològiques que es desenvoluparan en cursos posteriors. L'assignatura té com a continguts
l'exposició dels principis bàsics de la investigació històrico-arqueològica aplicada a l'àmbit del període clàssic,
entès com el període històric que abasta el món grec antic i el món romà. Es plantejaran les aportacions de
les metodologies instrumentals i de les tècniques analítiques als debats historiogràfics que la disciplina ha
abordat. S'estudiaran els principals descobriments i els punts que han suscitat més controvèrsia de la
investigació dels diferents períodes històrics. Els continguts inclouen les aportacions des dels diferents àmbits
de procedència de la informació i les proves empíriques des de les quals s'elaboren les hipòtesis.
Aquesta matèria nuclear està concebuda com a continuació i ampliació de la matèria bàsica HISTÒRIA
Concretament, els objectius formatius de l'assignatura són:
1) Analitzar el camp de coneixement de l'arqueologia clàssica, des dels seus orígens fins el moment actual

1

2) Aportar a l'alumne una visió global de les matèries i camps que formen part del que avui dia anomenen
Arqueologia clàssica
3) Reflexionarsobre la vinculació tradicional de l'arqueologia clàssica amb d'altres disciplines (història de l'art,
arquitectura, arqueometria...)

Competències
Estudis Clàssics
Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a
diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
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.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Identificar i valorar les principals fites històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del
món grecoromà.
Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a
diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
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.

Resultats d'aprenentatge
1. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
2. 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.
3. Demostrar habilitat comunicativa en la transmissió d'uns coneixements especialitzats.
4. Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
5. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
6. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'excavació i la prospecció arqueològiques
7. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'excavació i la prospecció arqueològiques.
8. Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica
9. Interpretar les fonts materials i documentals
10. Interpretar les fonts materials i documentals.
11. Interpretar textos històrics en relació amb els contextos arqueològics.
12. Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
13. 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.
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Competences
Classics
Obtaining information from the study of written Greek and Latin sources, that allow to access several
aspects of the realia (sociocultural reality of the ancient world).
Students must be capable of applying their knowledge to their work or vocation in a professional way
and they should have building arguments and problem resolution skills within their area of study.
Students must be capable of communicating information, ideas, problems and solutions to both
specialised and non-specialised audiences.
Students must develop the necessary learning skills in order to undertake further training with a high
degree of autonomy.
Students must have and understand knowledge of an area of study built on the basis of general
secondary education, and while it relies on some advanced textbooks it also includes some aspects
coming from the forefront of its field of study.
English and Classics
Identify and assessing the main historical, socio-political, scientific, literary and cultural landmarks of the
Greco-Roman world.
Obtaining information from the study of written Greek and Latin sources, that allow to access several
aspects of the realia (sociocultural reality of the ancient world).
Students can apply the knowledge to their own work or vocation in a professional manner and have the
powers generally demonstrated by preparing and defending arguments and solving problems within
their area of study.
Students must be capable of communicating information, ideas, problems and solutions to both
specialised and non-specialised audiences.
Students must develop the necessary learning skills in order to undertake further training with a high
degree of autonomy.

Learning Outcomes
1. Autonomously search, select and process information both from structured sources (databases,
bibliographies, specialized magazines) and from across the network.
2. Autonomously searching, selecting and processing information both from structured sources
(databases, bibliographies, specialized magazines) and from across the network.
3. Demonstrating a communicative ability in the transmission of specialised knowledge.
4. Identifying the specific methods of archaeology and their relationship with the historical analysis.
5. Interpreting historical texts in connection with archaeological contexts.
6. Interpreting material and documentary sources.
7. Mastering the general diachronic structure of the past.
8. Mastering the specific techniques and instrumental resources of the archaeological excavations and
surveys.
9. Mastering the techniques and instrumental resources of the analysis of the archaeological laboratory.
10. Recognize and implement the following skills for teamwork: the same commitment, collaboration habits,
capacity to join troubleshooting.
11. Transmit the results of archaeological research and clearly communicating conclusions in oral and
written form to both specialised and non-specialised audiences.
12. Transmitting the results of archaeological research and clearly communicating conclusions in oral and
written form to both specialised and non-specialised audiences.

Content

BLOC 1. L'àmbit d'estudi de l'Arqueologia Clàssica des dels inicis fins el present
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1.1. El concepte d'arqueologia clàssica: el món grecoromà
1.2. Marc geogràfic i temporal.Les fonts per a l'estudi del món clàssic: les restes materials i les fonts escrites
1.3. Perspectives actuals i el futur de l'Arqueologia Clàssica. L'exemple de L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. La
importància de les ciutats en època clàssica.

BLOC 2. Problemàtiques urbanes en el mon Grec
3.1 Les funcions de la polis grega i els elements bàsics de la seva estructura material - aparició de les ciutats
3.2 L'aprovisionamentd'aigua en la ciutat antiga
3.3 Gestió dels residus a la ciutat antiga
3.4 Poliorcètica
3.5 Les ciutats gregues a l'època arcaica.
3.6 Hipòdam de Milet i el desenvolupament de l'urbanisme funcional.
3.7 L'evolució de la ciutat en època hel·lenística. L'urbanisme monumental i l'expansió del model de ciutat hipodàmica.
BLOC 3. Evolució de la ciutat en el romà
3.8 La ciutat romana: procés de formació, funcionalitat i elements bàsics
3.9 Pomerium i les necròpolis
3.9 Colònies i vies romanes
3.10 Ports mediterranis

BLOC 4. L'ordenació de l'espai públic urbà i dels seus edificis .
4.1 L'agora i el forum com a espais per a la vida civil, administrativa i religiosa
4.2. Edificis i santuaris religiosos en el món grecorromà
4.3 Edificis i espais lúdics: el Teatre en el món grecorromà
L'hipòdrom grec versus Circ romà
L'especificitat de l'amfiteatre romà
BLOC 5. L'ordenació del territori en el món grecorromà

5.1. L'organització del territori en el món grec.
5.1.1 El cas de les fundacions colonials a Occident: Sicília, Magna Grècia i Golf de LLeó
5.1.2 Les fundacions colonials a la Mar Negra
5.2. L'organització del territori en el món romà. L'evolució dels models d'ordenació del territori:
La Península Itàlica i l'inici de les operacions cadastrals i planificació del territori
L'ordenació del territori a les províncies occidentals, l'organització de l'ager i de l'espai rural
5.3. La formació i ordenació d'una capital provincial a Occident: els exemples de Mérida i Narbona

Methodology
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1. Formació dirigida dins de l'aula
S'oferiran exposicions teòriques per introduir i analitzar els aspectes més rellevants de l'arqueologia grega i
romana. Aquests continguts es complementaran amb sessions de Power Point, imatges, quadres explicatius,
documentals i webs interactius. També es plantejaran exercicis (lectures, comentaris, anàlisi d'exemples, etc.)
i es proposaran alguns debats. Algunes sessions encabiran les presentacions orals dels casos preparats pels
diferents grups, que s'acompanyaran de preguntes i valoracions amb la participació dels estudiants.
2. Visita arqueològica
El professorat de l'assignatura il·lustrarà en la visita de jaciments arqueològics clàssica de Catalunya els
continguts exposats a l'aula i en ressaltarà les seves especificitats d'acord amb el context geogràfic i
històricoarqueològic a què pertany.
3. Formació individual
Seguint les directrius exposades a l'aula, l'estudiant elaborarà els exercicis periòdics i prepararan un petit
estudi de cas sobre un tema a escollir. Haurà de consultar bases de dades i catàlegs bibliogràfics. En
formularà els resultats en un document que lliuraran acompanyada de mapes, imatges i bibliografia. A l'aula
s'indicaran els criteris d'elaboració.
Evidentment, l'estudiant haurà d'aprofundir i ampliar la matèria impartida fent ús de la bibliografia bàsica o
recomanada per aclarir i ampliar els continguts del programa. Els dubtes o consultes els podrà adreçar al
professorat en l'horari d'atenció aldespatx o bé a través de l'espai virtual.

Activities
Title

Hours

ECTS

Activitats a l'aula

32

1.28

Visita a un conjunt arqueològic: la ciutat clàssica

5

0.2

5

0.2

Estudi textos i materials de classe

40

1.6

Exercici de treball individual

35

1.4

Learning Outcomes

Type: Directed

Type: Supervised
Supervisió del treball individual
Type: Autonomous
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Assessment

1. Prova teòrica (70%) - 2 exàmens (Esther Rodrigo i Cèsar Carreras)

Sistema d'avaluació:
S'avaluaran els conceptes impartits a classe a partir d'una pregunta tipus tema - d'anàlisi i síntesi i, opcionalment,
també de reflexió crítica - a escollir entre dues opcions.
Es farà una tercera pregunta de definicions breus sobre els conceptes treballats a classe
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Es farà un prova sobre la geografia i cronologia del món antic

2. Treball de recerca bibliogràfica (30%): treball individual sobre una ciutat

Condicions d'avaluació:
- Hi haurà una única convocatòria.
- La no realització d'un 10% o més de les activitats d'avaluació implicarà un no presentat.
- Si la nota d'una o més de les activitats d'avaluació és inferior al 5 sobre 10, no es farà mitja entre les diferents
activitats i no s'aprovarà l'assignatura.
- L'entrega amb retard de les activitats d'avaluació sense haver-ho consensuat prèviament amb el professorat restarà
un 10% de la nota per cada dia de retard.

Assessment Activities
Title

Weighting

Hours

ECTS

Learning Outcomes

Prova escrita

70%

6.5

0.26

1, 2, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 5, 10, 12, 11

Treball individual

30%

26.5

1.06

1, 2, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 5, 10, 12, 11
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