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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són:

(1) analitzar els biaxos androcèntrics de la teoria i la pràctica arqueològiques,

(2) conèixer les alternatives proposades des de la teoría social i l'activisme feminista,

(3) mostrar el vessant interdisciplinari dels estudis arqueològics amb perspectiva de gènere amb casos
pràctics

(4) aprofundir en les noves metodologies i tècniques d'anàlisi a l'abast de l'arqueologia.

Competències

Història
Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
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 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
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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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
Conèixer els debats arqueològics principals entorn de la prehistòria.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
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.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
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

El programa desenvolupa tres grans blocs temàtics articulats en nou temes.

Blocs temàtics

El primer, de caire introductori, exposa els fonaments de la concepció de les dones a la societat occidental, la
trajectòria i pluralitat del feminisme i el seu impacte en les ciències socials i els estudis històrics.

El segon aprofundeix en conceptes clau de la crítica feminista com ara sexisme, androcentrisme, gènere,
patriarcat, família, sexualitat, ètica de la cura i treball.

El tercer bloc analitza la trajectòria de l'arqueologia de les dones des de les primeres alternatives als models
androcèntrics sobre els orígens de la humanitat i la divisió sexual del treball. Aquesta secció inclou nombrosos
casos pràctics de diferents continents i cronologies que abasten els àmbits de les pràctiques funeràries,
l'anàlisi espaial dels assentaments, la interpretació de les restes materials en clau social i econòmica, el
simbolisme de les representacions figuratives o les noves tècniques de l'arqueologia bio-molecular (anàlisis de
paleodieta, filiació i parentiu).

Temari

1. Trajectòria dels feminismes i impacte en els estudis històrics amb perspectiva de gènere

2. Androcentrisme

3. Sexe i gènere

4. Arqueologia de les dones, arqueologia del gènere i arqueologia feminista

5. Androcentrisme en arqueologia: 1.) biaixos androcèntrics en arqueologia prehistòrica: producció ceràmica,
tèxtil i metal·lúrgica; 2.) biaixos i alternatives als models explicatius sobre els orígens i l'evolució de la
humanitat.

6. Societats patriarcals, matristes i ginecèntriques

7. Cos, parentiu i filiació: altres gèneres, paleogenètica i historials de residència

8. Treball i producció: casa, espai domèstic, activitats de manteniment i producció social
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8. Treball i producció: casa, espai domèstic, activitats de manteniment i producció social

9. Arqueologia de les pràctiques funeràries i recerca de les assimetries socials per raó de sexe/gène

Metodologia

Activitats dirigides

Classes teòriques amb suport TIC.
Sessions de treball i debat en grup. Valoració i discussió col·lectiva de material textual o audiovisual.
Presentacions individuals i/o col·lectives i ronda de valoracions.

Activitats supervisades

Sessions concertades per resoldre dubtes sobre el desenvolupament de l'assignatura. Assessorament
individual o en grups reduïts sobre continguts específics del temari.
Assessorament en grups reduïts per l'elaboració de presentacions i d'exercicis pautats d'aprenentatge.

Activitat autònoma

Estudi personal. Lectura de textos. Recerca d'informació bibliogràfica.
Redacció de treballs. Preparació de presentacions, comentaris orals i debats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teóriques 40 1,6

Tipus: Supervisades

Tutorització, exposició i debat 20 0,8 1, 2, 5

Tipus: Autònomes

Preparació proves i treballs 30 1,2 2, 4, 5, 9

Avaluació

Tipologia de proves d'avaluació

Proves escrites.
Treballs.
Presentacions orals.
Participació en debats.

Mòduls d'avaluació

Es portarà a terme una avaluació continuada a totes les activitats desenvolupades a l'assignatura. El sistema
d'avaluació s'organitza en 3 mòduls. Cadascun tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

Les activitats dirigides s'avaluaran mitjançant el mòdul de proves escrites.
Las activitats supervisades s'avaluaran mitjançant el mòdul de presentacions i debats a l'aula.
Les activitats autònomes s'avaluaran mitjançant el mòdul de treballs.

Calendari d'avaluació
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Calendari d'avaluació

A l'inici de curs i en el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, l'alumnat serà informat (a
l'aula i via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format a les possibilitats que
ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de
fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc.

Requisits per superar l'assignatura

• Presentacio dels mòduls d'avaluació en els terminis establerts.

• Cada mòdul d'avaluació ha de tenir una qualificació mínima de 4 en una escala de 10. La puntuació mitja
dels mòduls d'avaluació ha de ser de 5 o més en una escala de 10.

• Quan no es presenti o lliuri un o més dels mòduls d'avaluació en els terminis establerts la qualificació serà
"no avaluable".

• Tota irregularitat comesa durant la realització d'una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de zero en
l'apartat concret d'avaluació.

Reavaluació

Es podrà presentar a la reavaluació qui hagi realitzat els mòduls d'avaluació en els terminis establerts.

Consistirà en una prova escrita sobre el conjunt del temari. Aquesta prova tindrà lloc en les dates oficials
establertes per la Facultat. La nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació és de 5,0 (Aprovat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació activa a les sessions d'exposició, anàlisi i debat 10% 5 0,2 6, 10

Proves escrites 45% 30 1,2 1, 5, 9, 10

Treballs pràctics 45% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
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<http: http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/LV/article/view/5375/5809
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