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Prerequisits

Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius

Exposició de les darreres novetats, estat de la qüestió i perspectives de futur en els escenaris més rellevants
de la investigació en arqueologia prehistòrica en àmplies zones geogràfiques, destacant els treballs realitzats
al Departament de Prehistòria de la UAB en l'Arqueologia d´Amèrica i del Mediterrani. En aquest sentit,
s'aprofitarà l'experiència en projectes de recerca orientats a l´aprofundiment d'algunes de les qüestions clau
del desenvolupament humà (evolució humana, sorgiment de les primeres societats agro-ramaderes, formació
dels primers estats). Es pretén que l'alumnat conegui quins són els interrogants més destacats que
l'arqueologia prehistòrica té en aquests moments, i quins són els descobriments i evidencies
històric-arqueològiques més significatives que defineixen el debat en l'actualitat sobre cadascuna de les
qüestions esmentades a diverses regions del mon.

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.
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Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca històrica o arqueològica, original i inèdit,
seguint els paràmetres acadèmics i científics establerts.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
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.
Seleccionar i aplicar els mètodes i tècniques més eficients a cada fase de la recerca o del treball
històric arqueològic que es desenvolupi.
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 en equips interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament la relació entre les fonts historicoarqueològiques i la interpretació que se'n fa.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al seu
camp d'estudi.
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.
Realitzar una recerca sobre un tema concret en relació amb l'estat de la teoría històrica i/o
arqueològica al respecte.
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.
Transmetre els resultats de la recerca arqueològica, comunicar conclusions de manera clara, tant
oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Treballar en equips interdisciplinaris.

Continguts

Els continguts del mòdul estan directament relacionats amb l'experiència dels equips del Departament de
Prehistòria en projectes en diverses regions del món. Per tant, s'abordaran les claus teòriques i dels diferents
plantejaments de les investigacions actuals, els reptes de la recerca, així com els principals temes objecte de
discussió en l'àmbit acadèmic actual, en relació a les problemàtiques específiques abordades a cada apartat
de la docència programada. En el contingut del mòdul es tenen en compte els aspectes que van afectar de
maneres diferents a les dones i homes en les societats objecte d'estudi.

ARQUEOLOGIA AFRICANA

- Arqueologia del Pleistocé en Africa (Rafael Mora Torcal: 0,5 crèdits)

ARQUEOLOGIA AMERICANA

- Arqueologia de les "Civilitzacions" Andines (Pedro V. Castro-Martinez, 1 crèdit)

- Conflicte Social i Arqueologia en Patagonia (Laura Mameli Iriarte: 1,5 crèdits)

ARQUEOLOGIA DEL MEDITERRANI

-Prehistòria de l'Estat (Vicenç Lull Santiago: 1,5 crèdits)
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ARQUEOLOGIA DEL PRÒXIM ORIENT

- Origen de les Societats Camperoles (Miquel Molist Montaña: 1,5 crèdits)

Metodologia

Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textos, estudi i
discussió de dades arqueològiques.

Activitats supervisades: tutories i realització d'exercicis d'aprenentatge (individuals o en grups reduïts).

Activitats autònomes: cerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició de continguts de l'assignatura, presentació oral de treballs 37,5 1,5 1, 2, 7

Tipus: Supervisades

Treball de documentació, lectures, exercicis 37,5 1,5 4, 5, 8

Tipus: Autònomes

Preparació d'un treball, estudi de continguts 75 3 3, 6, 9

Avaluació

Es durà a terme un procediment d'avaluació continuada, mitjançant comentaris de documents de text o
audiovisuals i exposicions públiques en classe, així com mitjançant un treball (individual o en grup).

Existirà la possibilitat de recuperació en els treballs individuals o en grup (50% de la nota), que en cas de no
aconseguir un aprovat tindran l'opció d'esmenar-se i lliurar-se de nou. No seran recuperables les
presentacions públiques (25% de la nota) i els comentaris de text o documentals (25% de la nota).

En cas que no es realitzin les activitats o lliuraments per a l'avaluació en un percentatge superior al 50%, es
considerarà "no avaluable".

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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comentaris de text o documentals 25% 0 0 1, 2, 7

Presentacions públiques 25% 0 0 4, 5, 8

Treballs individuals i/o en grup 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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