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Objectius

El mòdul té com a objectiu principal introduir a l'alumne en la metodologia arqueològica dels estudis de
paisatge antic i medieval, centrant-se especialment en casos pràctics d'anàlisi dels processos de conquesta i
domini territorial, i presentant les estratègies de recerca arqueològica més adequades.

En un segon nivell, el mòdul es centrarà també en els següents objectius:

- Conèixer la recerca que en aquest camp estan desenvolupant els equips del Departament.

- Identificar nous casos específics on la conquesta i el domini territorial poden ser contrastats a partir de la
recerca arqueològica.

- Obrir possibilitats de recerca específica als alumnes del mòdul.

Competències

Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Analitzar una problemàtica històrica i/o arqueològica concreta enquadrada a la prehistòria, l'antiguitat o
l'Edat Mitjana.

Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
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Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Treballar en equips interdisciplinaris.
Utilitzar les categories i el lèxic característics que s'utilitzen en la recerca i la difusió de la prehistòria,
l'antiguitat i l'Edat Mitjana.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament la relació entre les fonts historicoarqueològiques i la interpretació que se'n fa.
Analitzar els diferents enfocaments i comprendre les diferències en els plantejaments.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en
arqueologia i història antiga.
Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en
arqueologia i història medieval.
Dissenyar o planificar accions de recerca i gestionar i sintetitzar la informació adequada.
Emprar correctament les categories i els conceptes relatius al camp d'estudi.
Emprar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació associat a l'arqueologia i a la història antiga i
medieval.
Identificar i utilitzar els conceptes bàsics dels diferents enfocaments teòrics.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Relacionar els enfocaments teòrics amb el context històric del qual sorgeixen i amb els mètodes de
recerca.
Sistematitzar dades de la documentació textual o arqueològica i de la tradició científica.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Treballar en equips interdisciplinaris.
Valorar en la seva diversitat les diferents metodologies, la tradició i l'actualitat científica.

Continguts

L'estudi del conflicte i dels processos de conquesta al llarg de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana no pot realitzar-se
només a partir de les dades històriques i literàries, sinó que cal tenir en compte tota la nova informació que els
treballs arqueològics estant aportant en els darrers anys. És per això que el mòdul s'organitza entorn de la
recerca duta a terme pels membres de l'equip docent, en sessions especialitzades on es tractaran els
següents aspectes:

El món antic.

1. L'expansió romana per Italia: la gènesi de les eines de conquesta i dels nous models territorials.

2. L'expansió romana per Hispania. Transformacions territorials.
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3. La conquesta romana de l'àrea pirinenca. Un cas d'estudi privilegiat.

4. La Conquesta republicana a Hispània - camps de batalla i campaments militars. Estudi de cas de Puig
Castellar.

5. Fronteres de l'Imperi. Les conquestes d'August en el NO i la política dels Limes a l'Alt Imperi.

6. L'exèrcit a la tardoantiguitat. Fortificacions de ciutats, el  i els Limes limitanei.

El món medieval.

7. El monacat i la conquesta cristiana del món no urbà de la Mediterrània oriental (segles III-VII dC).

8. El monacat insular i la conquesta cristiana del món no urbà de la Mediterrània occidental (segles IV-VII dC).

9. Son Peretó com a un exemple de la cristianització del món rural dels segles V-VII a la Mediterrània
occidental.

10. La defensa territorial i local durant la fi del món antic.

11. Les innovacions poliorcètiques en al-Andalus.

12. Encastellament i feudalisme.

Sessió Final (presentació de Treballs): Primera/Segona setmana de febrer.

Metodologia

- El mòdul s'organitza a partir de seminaris específics on el professorat presentarà un estat de la qüestió i els
documents arqueològics més significatius respecte cadascun dels temes de recerca presentats. A partir
d'aquesta presentació es generarà un debat crític i actiu, amb la participació dels alumnes, al voltant tant de la
metodologia com dels resultats obtinguts.

- Els alumnes hauran de participar activament en aquests seminaris (10 %).

- Caldrà realitzar una ressenya crítica sobre una lectura proposada pel responsable del mòdul (10 %).

- Cadascun dels alumnes, de manera individual, haurà de realitzar un treball sobre una problemàtica (estat de
la qüestió) o una recerca (pròpia) que haurà escollit d'acord amb l'equip docent (50 %). Per a realitzar aquest
treball, l'alumne tindrà un tutor membre de l'equip docent. Aquest treball serà exposat públicament en una
sessió final del mòdul (30 %).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Participació activa als seminaris 6 0,24 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17

Presentació del treball final 1,5 0,06 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13

Tipus: Supervisades

Tutories del Treball final 5 0,2 1, 6, 12

Tipus: Autònomes

Ressenya sobre lectura proposada 3 0,12 1, 3, 8, 9, 12, 15
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Treball final 22 0,88 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançat tres activitats.

1- La participació activa en els seminaris. 10 %

1- La realització d'una ressenya crítica sobre una lectura proposada pel professorat. 10 %

2- La realització d'un treball final, on es presentarà l'estat de la qüestió i una primera recerca al voltant d'una
temàtica escollida per l'alumne, sempre amb el vist-i-plau del responsable de l'assignatura. Per fer aquest
treball l'alumne tindrà un tutor entre l'equip del professorat del cur. 50 %

3- Presentació del treball final en una sessió oberta davant de la resta dels alumnes i de l'equip docent. 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 Teams, assegurant que tot
l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació Activa als seminaris 10 % 36 1,44 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17

Presentació Treball final 30 % 1,5 0,06 3, 7, 8, 10, 11, 13

Ressenya sobre lectura proposada 10 % 5 0,2 1, 3, 8, 9, 12, 15

Treball Final 50 % 70 2,8 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
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