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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

A l'hora de cursar aquesta assignatura no s'exigeixen coneixements de llengua llatina o d'història de Roma, tot
i que pot ser convenient tenir-ne en un cert grau.

Llengua

L'estudiant ha d'estar disposats a seguir les classes impartides  i a utilitzar materials escrits enen català
aquesta llengua (sense excloure'n altres), però pot utilitzar en el seu treball o la seva participació el castellà (o
si es dona el cas una altra llengua pròxima).

Objectius

Aquesta assignatura pretén acostar els estudiants al coneixement dels principals processos històrics i fites
culturals de les civilitzacions del món romà de l'antiguitat. S'utilitzaran fonts originals, presentades en versió
bilingüe, per documentar els processos estudiats.

L'assignatura Civilització de Roma estudia la civilització romana en un sentit ampli. A més de qüestions
històriques, abordem al llarg dels períodes estudiats altres àmbits de la civilització romana, com ara la
mentalitat, la vida privada, la religió, la política, etc. Els continguts s'analitzen a partir de textos històrics o
literaris d'autors grecs i romans, així com d'inscripcions o altres restes arqueològiques, que
esdevenen la base per al desenvolupament de l'assignatura.

Competències

Comprendre i interpretar levolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització
egípcia fins el desmembrament de lImperi romà dOccident- a partir de lanàlisi de les realitats política,
històrica, social, econòmica i lingüística.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge
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Analitzar críticament les fonts antigues.
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.
Descriure amb precisió aspectes rellevants de la civilització grecoromana.
Identificar i valorar els principals assoliments culturals i de civilització del món romà.

Continguts

Introducció
La societat
El sistema polític
La justícia i el dret
La religió i les creences
La família
El sexualitat
L'oci
Les ciències

Metodologia

Les activitats elaborades per part de l'estudiant es desenvoluparan de la manera següent:

dues proves escrites.
un treball de curs (a partir de l'orientació que oferirà el professor) i una exposició a classe.
altres activitats (comentaris de text, treballs de classe).

Si la situació ho permet, es preveu que, durant el curs es realitzarà una visita a un museu, a una exposició o a
restes arqueològiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes (exposició del professor, comentari de textos, intervencions dels
alumnes)

35 1,4 1, 3, 4

Exposicions dels estudiants 7 0,28 1, 2, 3

Proves escrites 3 0,12 1, 3, 4

Sortides 5 0,2 3, 4

Tipus: Supervisades

Treball escrit 40 1,6 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Altres activitats (comentaris de text, treballs de classe). 20 0,8 1, 2, 3

Estudi personal 30 1,2 1, 3, 4
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Exposicions dels estudiants (preparació) 10 0,4 1, 2, 3

Avaluació

Criteris d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir de les  següents:evidències
Dues  (30% + 30%),proves escrites
Un  (a partir de l'orientació que oferirà el professor) i una exposició a classetreball de curs
(25%).
Altres activitats com ara comentaris de text, treballs de classe (5%).
Participació a les activitats docents (10%).

La  impedirà aprovar l'assignatura.no presentació del treball de curs
La  consistirà en un examen escrit i, si escau, la reelaboració del treball.recuperació
Amb la  solament es podrà recuperar la nota de l'examen i, si escau, del treball, si s'hanrecuperació
suspès o si no s'han pogut realitzat per una causa justificada amb un document oficial. Recuperar una
altra activitat no realitzada en el seu moment només serà possible per un motiu que es pugui justificar
amb un document oficial.
En cas que l'estudiant realitzi  que pugui conduir a una variació significativa de laqualsevol irregularitat
qualificació d'un acte d'avaluació, com el plagi o altres mitjans no lícits, es qualificarà amb 0 aquest

, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que esacte d'avaluació
produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'aquesta mateixa assignatura, la qualificació
final d'aquesta assignatura serà 0.
Només es podrà  d'una activitat d'avaluació si l'absència de l'estudiant o la no entregacanviar una data
de l'activitat espot justificar amb un document oficial
La  d'exàmens i altres activitats es realitzarà amb el professor en la data i l'horari que aquestrevisió
determini i comuniqui al conjunt d'estudiants.
La qualificació de  només es donarà si escompleixen aquestes tres condicions:No Avaluable

l'estudiant no entrega cap activitat d'avaluació,
no es presenta a l'examen.

Calendari:

Període lectiu: des del 14 de setembre fins al 21 de desembre.
Examen: mitjan gener.
Límit per a l'entrega del guió del treball (obligatori en una tutoria concertada): divendres 30 d'octubre.
Entrega del treball: fins el dilluns 30 de novembre.
Les altres activitats s'hauran de presentar al llarg del curs.

Avís: les dates d'aquest calendari es poden modificar per motius justificats.

Nota bene:

En cas que les proves i les activitats i la participació a classe no es puguin fer presencialment s'adaptarà el
seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. El
professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Altres activitats (comentaris de text, treballs de classe). 5 0 0 1, 2, 3, 4

Examen parcial 1 30 0 0 1, 3, 4

Examen parcial 2 30 0 0 1, 3, 4
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Participació a les activitats docents 10 0 0 1, 3, 4

Treball i exposició 25 0 0 1, 2, 3
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