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Prerequisites

Cap prequisit

Objectives and Contextualisation

L'assignatura té com a objectiu la introducció als coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de
camp i laboratori en l'arqueologia dels períodes històrics.

Es donarà un èmfasi especial als mètodes i tècniques d'anàlisis dels processos de formació dels jaciments
arqueològics; en aquest marc, s'introduirà a l'alumnat en els fonaments de l'estratigrafia arqueològica.

En el marc d'aquesta assignatura s'exposarà l'evolució del mètode d'excavació, documentació i registre, de
manera que l'alumne pugui comparar i valorar les diferents metodologies i sistemes d'excavació que s'han
aplicat en la història recent d'aquesta disciplina.

Es tindrà especialment en compte la formació en les tècniques d'excavació i prospecció, la documentació i
registre de camp.

Els continguts d'aquesta matèria s'orienten a donar als alumnes els instruments bàsics necessaris per poder
treballar els materials arqueològics considerats com documents històrics i a dotar-los dels recursos necessaris
per desenvolupar les feines pròpies d'un arqueòleg en un jaciment.
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L'assignatura tindrà un caràcter marcadament pràctic, amb una part de pràctiques de camp en jaciments
històrics. també es primarà la docència a partir de la resolució de problemes i la realització d'exercicis pràctics
a l'aula.

Competences

Carrying out and managing archaeology fieldwork: excavation and survey.
Generating innovative and competitive proposals in research and professional activity.
Managing the main methods, techniques and analytic tools in archaeology.
Respecting the diversity and plurality of ideas, people and situations.
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 collecting and interpreting relevant data (usually within their area of study)
in order to make statements that reflect social, scientific or ethic relevant issues.
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 to undertake further training with a high degree of
autonomy.

Learning Outcomes

Applying both knowledge and analytical skills to the resolution of problems related to their area of study.
Applying implementing protocols of fieldwork and sample collection.
Applying proper techniques and analytical tools in case studies.
Autonomously searching, selecting and processing information both from structured sources
(databases, bibliographies, specialized magazines) and from across the network.
Carrying out an individual work that specifies the work plan and timing of activities.
Combining technical resources from similar disciplines.
Drawing up archaeological intervention memoirs.
Drawing up conventional graphic documents: planimetry, topography, cartography, explanatory
drawing.
Interpreting the archaeological fieldwork results by placing them into their historical context.
Mastering the specific techniques and instrumental resources of the archaeological excavations and
surveys.
Recognising and implementing the following teamwork skills: commitment to teamwork, habit of
cooperation, ability to participate in the problem solving processes.
Reflecting on their own work and the immediate environment's in order to continuously improve it.
Transmitting the results of archaeological research and clearly communicating conclusions in oral and
written form to both specialised and non-specialised audiences.
Using computing tools, both basics (word processor or databases, for example) and specialised
software needed in the professional practice of archaeology.
Using the specific interpretational and technical vocabulary of the discipline.

Content

1. Història i desenvolupament del mètode d'excavació estratigràfica en arqueologia històrica

2. L'excavació arqueològica

2.1. L'excavació estratigràfica com a mètode per reconstruir la història dels jaciments.

2.2. Mètodes d'excavació arqueològica. L'excavació per extensió

2.3. Individualització i excavació de les unitats estratigràfiques

2.4. Principis bàsics d'estratigrafia arqueològica

3. La documentació d'excavació. Les fitxes d'excavació
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L'assignatura es fonamentarà en activitats a l'aula, pràctiques d'excavació i l'activitat autònoma que té el seu màxim
exponent en la implementació d'un treball de curs. A més comptarà amb el suport del  de la UAB.Campus Virtual

1. Activitats a l'aula.

Les activitats que es desenvoluparan a l'aula tindran com a fil conductor la classe magistral amb suport de
presentacions en . Tanmateix, cal destacar, que per tal de potenciar dinàmiques actives i participatives quepower point

fomentin l'aprenentatge, en cap cas aquest serà l'únic recurs didàctic emprat per desenvolupar un tema. La classe
magistral es combinarà sense excepció amb altres recursos com: exercicis introductoris; exercicis de revisió; altres
activitats pràctiques; lectura d'articles de revistes especialitzades amb el subsegüent debat; vídeos; treballs en grup
sobre casos d'estudi i exposicions orals.

2. Pràctiques d'excavació.

Sempre que sigui possible, l'assignatura inclou una setmana de pràctiques d'excavació en un jaciment. Tenen per
objectiu que l'alumne, que ja ha fet una primera aproximació al treball de camp en l'assignatura d'Introducció a
l'Arqueologia, segueixi aprofundint en l'adquisició de les capacitats pròpies de la disciplina , i d'aquesta manera
continuï desenvolupant les competències relacionades amb els diferents processos que comporta l'excavació
arqueològica per una part, i per l'altra reforciels continguts teòrics que en aquest sentit s'hauran impartit a classe. Així
mateix, a les sessions d'excavació s'introduiran continguts nous  que s'aplicaran a la pràctica.in situ

3. L'activitat autònoma.

Una part considerable d'hores de treball autònom hauran d'invertir-se en la implementació d'exercicis i d'un treball de
recerca documental. Es tracta d'un exercici clau a realitzar durant segon curs en tant que intenta proveir l'alumne de
recursos fonamentals a l'hora de realitzar un treball de recerca arqueològica que haurà d'aplicar en els treballs de
recerca que desenvolupi al llarg de la carrera i vida professional. El treball consistirà en que l'alumne triï una àrea
d'estudi (un o diversos municipis) i un període o períodes històrics determinats (època ibèrica, romana, medieval...),
faci una consulta de la Carta Arqueològica on-line del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya que es troba
en xarxa (base de dades Arqueodada - eGIPCI i Calaix) i, a partir d'aquest punt de partida, iniciï una recerca
bibliogràfica que culmini amb la contrastació de les dades recollides en la documentació.

Aquest treball implica el desenvolupament de les següent activitats:

Buidatge i recollida de dades bibliogràfiques i documentals arqueològiques
Síntesi i exposició ordenada de les dades recollides en un primer document de treball.

3. La documentació d'excavació. Les fitxes d'excavació

4. Documentació gràfica: el dibuix de camp i la fotografia

4.1 Les plantes d'excavació:

Plantes simples

Plantes compostes

4.2 Plantes acumulatives

4.3 Seccions estratigràfiques

4.4 Altra documentació

5. Arqueologia de la mort

6. Fotogrametria

Methodology

L'assignatura també implicarà treball autònom per part de l'alumne per ampliar i assimilar els continguts i per preparar el cas d'estudi i exposicions orals.
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Visita ocular al jaciment per contrastar les informacions recollides; l'alumne s'haurà de familiaritzar amb la
utilització de material cartogràfic i amb els sistemes de coordenades per tal de localitzar els jaciments
Desenvolupament de capacitat crítica per realitzar un exercici de comparació entre les dades recollides en la
documentació arqueològica i la realitat present
Redacció final del treball en que l'alumne ha de demostrar la capacitat de síntesi, de revisió crítica de la
documentació existent recollida i de coneixement de l'àrea d'estudi escollida. Així mateix, en aquest treball
haurà de demostrar que sap utilitzar el llenguatge tècnic i científic propi d'aquesta matèria, que sap relacionar
l'evidència empírica i l'explicació, i que ha utilitzat i domina alguns dels instruments bàsics de la recerca
arqueològica

Activities

Title Hours ECTS Learning Outcomes

Type: Directed

Activitat a l'aula 30 1.2 2, 1, 6, 10, 9, 8, 11, 7, 12, 13, 15, 14

Type: Supervised

Pràctiques d'excavació 20 0.8 3, 2, 1, 10, 8, 11, 12

Type: Autonomous

Carta arqueològica 35 1.4 4, 5, 9, 11, 7, 12, 13, 15, 14

Assessment

1. Prova teòrica (50%).

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 plantejaran diversos exercicis tipus problema sobre:

conceptes d'estratigrafia: elaboració d'un màtrix a partir d'una secció arqueològica
conversió d'escales
problemes sobre seccions i lectura de cotes

Competències a demostrar per a l'obtenció d'uns resultats d'avaluació òptims:

Coneixements:

Una correcta assimilació dels coneixements impartits a classe i el seu aprofundiment, com a mínim, a partir
d'una de les citacions bibliogràfiques de la bibliografia bàsica per cada unitat docent. En cas que no s'hagi
emprat bibliografia per aprofundir els conceptes es tindrà opció a aprovar però no a les qualificacions de
notable o excel·lent.

2. Exercicis i treball de recerca documental (20%).

Competències a demostrar per a l'obtenció d'uns resultats d'avaluació òptims:

Coneixements:

- Demostrar que l'alumne s'ha familiaritzat i domina les fonts documentals arqueològiques i els treballs de
recerca previs a l'inici de qualsevol recerca arqueològica de camp

- Saber desenvolupar un treball de recerca formalment correcte tant pel que fa a l'estructura com a les
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- Saber desenvolupar un treball de recerca formalment correcte tant pel que fa a l'estructura com a les
referències i les citacions bibliogràfiques.

- Demostrar una correcta assimilació dels continguts exposats.

3. Exercicis pràctics (10%).

Competències a demostrar per a l'obtenció d'uns resultats d'avaluació òptims:

Coneixements:

- Respondre a totes qüestions plantejades en els guions de referència de les activitats.

- Demostrar una correcta assimilació dels continguts exposats.

4. Pràctiques d'excavació (20%).

Sistema d'avaluació:

Caldrà entregar les pràctiques de topografia realitzades a l'excavació (plantes i seccions) i la documentació
real d'excavació generada per cada alumne.

Serà clau l'assistència continuada i es valorarà en gran mesura l'actitud del'alumne al llarg de la setmana
d'excavació.

Competències a demostrar per a l'obtenció d'uns resultats d'avaluació òptims:

Coneixements:

- Demostrar que s'han anat assolint coneixements d'estratigrafia arqueològica, documentació d'excavació, i
tractament i classificació de materials.

Habilitats:

- Habilitats per al treball en equip:compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració i capacitat per incorporar-se a
la resolució de problemes

-Utilitzar de manera adeqüada els mètodes de treball de camp

-Aplicar els mètodes i tècniques d'estudi dels diferents materials arqueològics (CE8.2)

-Interpretar correctament els contextos arqueològics durant els treballs de camp (CE8.3)

-Utilitzar els mètodes i tècniquesde registre de dades (CE9.1)

-Manejar els instruments utilitzats en el registre de dades (CE9.2)

Actituds:

- Dinamisme.

- Responsabilitat.

- Constància.

Condicions d'avaluació:

- La no realització d'una o més de les activitats d'avaluació implicarà un no presentat.

- És necessari aprovar la prova teòrica per fer mitjana amb les altres notes.
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- És necessari aprovar la prova teòrica per fer mitjana amb les altres notes.

Reavaluació

- Seguir els protocols marcats pel Deganat

Assessment Activities

Title Weighting Hours ECTS Learning Outcomes

Exercicis pràctics 10% 9 0.36 3, 1, 8, 13

Particpació activa: excavació arqueològica 20% 24 0.96 3, 1, 10, 8, 11, 12

Prova teòrica: examen 50% 32 1.28 3, 2, 1, 4, 6, 10, 9, 7, 12, 13, 15, 14

Treball - Carta arqueològica 20% 0 0 4, 5, 8, 11, 7, 12, 13, 15
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