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Objectius

Es porta a terme un recorregut general sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat
de la Humanitat durant les èpoques moderna i contemporània amb diversos enfocaments temàtics de la
Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic) amb especial èmfasi en tot allò que
interessa l'arqueòleg/arqueòloga. S'oferirà un panorama de la història dels darrers segles amb una mirada
d'especial interès des del món de l'arqueologia.

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 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

Comunicar-se tant oralment com per escrit en lidioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
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Comunicar-se tant oralment com per escrit en lidioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Dominar la història universal de l'edat contemporània.
Dominar la història universal de l'edat moderna.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
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.
Interpretar i analitzar les fonts documentals.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

Què és la història moderna i contemporània? Parlem d'arqueologia del món modern i contemporani?

Definicions i fonts per a la història moderna i contemporània en arqueologia. Fons i instruments.

Grans etapes de la història moderna i contemporània.

Història i arqueologia protoindustrial i industrial.

Les guerres del món modern i contemporani: arqueologia del conflicte.

Economia i territori. Transformacions de la societat.

Les cicatrius històriques de la societat en l'espai: rastres de moviments històrics i humans (contraban,
migracions, exilis...).

Evolució del paisatge: nous usos de l'arqueologia del món modern i contemporani en el món actual.

Metodologia

La metodologia que s'utilitzarà intercala classes teòriques, discussions de casos, sortides pràctiques i un
treball de recerca en grup. Tot plegat ha d'aportar una informació i uns instruments òptims i útils perquè
l'estudiant adquireixi un bon aprenentatge i uns bons recursos de cara a la investigació històrica d'època
moderna i contemporània aplicada a l'arqueologia.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 35 1,4 3, 4, 5, 7, 8,
10

Seminaris i pràctiques dirigides pel professor 6 0,24 1, 2, 5, 6, 8, 9,
10, 11

Sortides pràctiques (Servei d'Arqueologia de Barcelona i Jaciment del Born) 6 0,24 3, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades
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Proves escrites: 40%

Prova d'un treball de recerca i exposició oral: 40% (30% l'escrit i 10% l'oral)

Ressenya o altre tipus de treball: 10%

Assistència a classe, sortides, treball i participació al campus virtual i oral: 10%

-- Es recuperaran les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor de l'assignatura; en cap cas es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de recuperació.

Només es considerarà un alumne "no presentat" si ha lliurat menys del 40% de les evidències avaluables del total de l'assignatura.

La còpia de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) suposa un 0 en la qualificació de l'exercici i que l'alumne perdi la convocatòria del total de l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

Es tindran en compte els casos particulars que rebran, com no podria ser d'altra manera, un tractament particular.

Exercicis pautats d'aprenentatge 2 0,08 2, 3, 5, 6, 9,
10, 11

Tutories 13 0,52 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50,5 2,02 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de treballs escrits i orals,
individuals i/o en grup. Recerca d'informació bibliogràfica i altres.

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves escrites, proves orals. lliurament de treballs i
seguiment.

Global 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12
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