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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

No hi ha prerequisits oficials

Objectius

L'assignatura forma part de la matèria bàsica d'Història del Grau d'Arqueologia. La
matèria te una perspectiva geogràfica i cronològica molt àmplia, compren des dels
primers processos d'hominització fins a l'actualitat. L'especificitat de les fonts de
coneixement, arqueològiques i documentals imprimeix un marcat caràcter interdisciplinari
a les formes d'apropament a aquestes etapes del desenvolupament de la humanitat. Per
aquesta raó, el principal objectiu de la matèria és que els estudiants coneguin els
processos fonamentals de les etapes de la història, però que també puguin comprendre
com s'han generat aquests coneixements així com que estiguin en condicions d'avaluar
els diferents models interpretatius. Per altra banda es pretén emfatitzar la rellevància
d'aquests processos socials i econòmics per a la comprensió de la situació actual del
mon. S'espera que els i les estudiants siguin capaços de comprendre fenòmens com per
exemple la divisió sexual del treball, la discriminació social.

Competències

Contextualitzar i analitzar processos històrics.
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

Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
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Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.

Continguts

BLOC 1. El procés d'hominització. L'evolució humana i els seus protagonistes. Tecnologia, subsistència i
organització social dels primers homínids

BLOC 2. - La humanitat moderna. El debat sobre l'origen i expansió dels humans moderns. Les colonitzacions
prehistòriques. Tecnologia, organització social i subsistència de les societats caçadores-recol·lectores del
Pleistocè mig i Superior.

BLOC 3. - La crisi del mon paleolític i l'origen de la producció d'aliments. Les darreres societats
caçadores-recol·lectores i les causes de les seves transformacions.

Metodologia

Activitats dirigides

• Classes teòriques dirigides pel professorat amb suport Moodle.

• Sessions de treball en grup i de debats dirigides pel professorat. Valoració i discussió col·lectiva de material
textual o audiovisual, Presentacions individuals i/o col·lectives.

• Classes fora de l'aula en Museus i jaciments arqueològics

Activitats supervisades

• Sessions concertades per resoldre dubtes soble el desenvolupament de l'assignatura. Assessorament
individual o en grups reduïts sobre continguts específics de la matèria.

• Assessorament en grups reduïts per l'elaboració de presentacions i d'exercicis pautats d'aprenentatge.

• Sessions d'assesorament individuals o col.lectives on line i a travès del Moodle.

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 expositives 40 1,6

Tipus: Supervisades

Tuttorització 20 0,8

Tipus: Autònomes

Preparació proves i treballs 75 3
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Avaluació

El sistema de avaluació continuada s'organitzara en 3 mòduls, cadascun tindrà assignat un pes específic en la
qualificació final:

Les  (classes teòriques) suposen un  de la nota. L'avaluació dels coneixementsactivitats dirigides 60%
teòrics es farà mitjançant proves d'elecció múltiple, amb preguntes de 4 alternatives, descomptant els
encerts a l'atzar i transformant decimalment la nota. La correcció de les proves serà sotmesa a criteris
psicomètrics. Examen 1 (20%), examen 2 (20%) y examen 3 (20%).
Las  (tutories) es ponderaran amb un activitats supervisades 10%
Les  suposaran el  restant.activitats autònomes 30%

En cas que les proves 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. 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. El professorat
vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Calendari d'avaluació

A l'inici de curs s'informarà a l'alumnat dels terminis de realització/lliurament dels exercicis.

Requisits per superar l'assignatura

• Presentació/realització dels exercicis d'avaluació en els terminis establerts.
• Assolir una puntuació mitja dels exercicis d'avaluació de 5 ó més en una escala de 10

• Un/a estudiant es considerarà no presentat/da en el cas que no lliuri o espresenti a un o més dels mòduls
d'avaluació en els terminis establerts.

Revisió de les qualificacions:

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

procediment de recuperació:

Es podran presentar a la recuperació les/els estudiants que hagin realitzat/presentat les activitats
supervisades i autònomes en els terminis establerts i tinguin una qualificació mínima de 3,5.

Condicions per a la qualificació 'No avaluable':

L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

Calendari de recuperació
Les dates de recuperació estan fixades per la Facultat de Lletres. Aquestes dates estan publicades a la web
de la facultat al mes de juliol del curs anterior. És responsabilitat de els/les estudiants saber la data que li
correspon fer la recuperació de la seva assignatura. L'última prova de l'avaluació continuada es programarà
com a mínim una setmana abans de la data de recuperació.

Plagi

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves escrites 50 5 0,2 1, 2, 3

Treballs i presentacions 50 10 0,4 1, 2, 3
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