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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.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Rafael Mora Torcal

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Rafael.Mora@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Rafael Mora Torcal

Prerequisits
Els propis que marca la normativa del grau.

Objectius
- Apropar a l'alumnat a la complexitat de la interpretació de les societats caçadores recol·lectores des d'una
perspectiva arqueològica
- Reflexió sobre les eines teòriques i metodològiques de l'arqueologia paleolítica;
- Sensibilitzar a l'estudiant dels criteris que defineixen als grups humans, així com de les diverses formes en
que s'han organitzat social i econòmicament.
- Es pretén generar una visió crítica de l'estat dels coneixements sobre aquests temes i de com s'han generat.

Competències
Arqueologia
Contextualitzar els conceptes de la teoria arqueològica i el seu origen, i distingir els principals debats
epistemològics i metodològics en les ciències socials.
Contextualitzar i analitzar processos històrics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
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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 puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea 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.
Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi.
2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
3. Avaluar críticament les fonts i els models teòrics.
4. 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.
5. Conèixer els debats arqueològics principals entorn de la prehistòria.
6. Dominar els processos de canvi que es produeixen a la prehistòria.
7. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
9. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
10. Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
11. Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
12. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.

Continguts
1. Conceptes claus en l'estudi de les societats caçadores-recol·lectores. Reflexionant sobre el sentit del
passat i el paper de l'Arqueologia Prehistòrica.
2. El paper dels objectes, de la mobilitat i de la tafonomia en la compressió dels grups
caçadors-recol·lectors.
3. Els primers homínids. Fites en el context evolutiu.
4. El clima i la evolució del hominis.
5. Contexte intel·lectual i paradigmes explicatius en la evolució humana.
6. El concepte d'humanitat. Les capacitats culturals dels hominis.
7. Significat de les acumulacions d'ossos i pedres.
8. Primeres Ocupacions del continent Euroasiàtic.
9. Medi i cultura al Paleolític mig europeu. El mode de vida neandertal.
10. L'aparició del Homo sapiens sapiens i la problemàtica dels últims neandertals.
11. Medi i cultura al Paleolític superior europeu. El mode de vida dels Homo sapiens.

Metodologia
ACTIVITAT DIRIGIDA 40h
Assistència a classes teòriques dirigides per el/la professor/a.
Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el/la professor/a. Lectura comprensiva de textos.
ACTIVITAT AUTÒNOMA 90h
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ACTIVITAT AUTÒNOMA 90h
Estudi personal. Preparació de presentacions orals.
Recerca bibliogràfica i lectura de textos
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
SUPERVISIÓ DELS TREBALLS 15h.
Seguiment i comentari dels treballs particularment i en grup en el despatx.
AVALUACIÓ 5h

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Classes teòriques dirigides pel professor

30

1,2

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Seminaris a l'aula

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12

SEGUIMENT DEL TREBALL EN GRUP i dels treballs individuals escrits

17

0,68

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,
12

Visita optativa a algun jaciment emblemàtic (Abric Romanir, Coves de
Serinyà, etc.), a definir

0

0

2, 5, 6, 9, 10

Estudi personal

62,5

2,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12

Redacció de treballs escits de comentaris de textes

17,5

0,7

2, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12

recerca bibliogràfica i documental

10

0,4

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11

Títol
Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Els alumnes han de participar activament en les discussions que es plantegen a classe, tant presencials com
virtuals (5%).
Els alumnes hauran de resoldre dos casos pràctics individuals (20% de pes per cada un d'ells) i hauran de
lliurar un treball en grup (30%).
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Es lliuraran resums, ressenyes, comentaris sobre els textos i documents relacionats amb el temari de
l'assignatura (25%)
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 es presenti 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 lesactivitats
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
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Cas pràctic 1 i 2

20

1,5

0,06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cas pràctic 3

20

1,5

0,06

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
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Programari
1. Conceptes claus en l'estudi de les societats caçadores-recol·lectores. Reflexionant sobre el sentit del
passat i el paper de l'Arqueologia Prehistòrica.
2. El paper dels objectes, de la mobilitat i de la tafonomia en la compressió dels grups
caçadors-recol·lectors.
3. Els primers homínids. Fites en el context evolutiu.
4. El clima i la evolució del hominis.
5. Contexte intel·lectual i paradigmes explicatius en la evolució humana.
6. El concepte d'humanitat. Les capacitats culturals dels hominis.
7. Significat de les acumulacions d'ossos i pedres.
8. Primeres Ocupacions del continent Euroasiàtic.
9. Medi i cultura al Paleolític mig europeu. El mode de vida neandertal.
10. L'aparició del Homo sapiens sapiens i la problemàtica dels últims neandertals.
11. Medi i cultura al Paleolític superior europeu. El mode de vida dels Homo sapiens.
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