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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Els objectius del quart curs (amb 60 crèdits de formació bàsica obligatòria) són dotar a l'estudiant d'una
formació bàsica en arqueologia, història i altres disciplines socials, i que es familiaritzi amb matèries
històrico-arqueològiques que es desenvoluparan en cursos posteriors. L'assignatura té com a continguts
l'exposició dels trets bàsics de la investigació històrico-arqueològica aplicada a l'àmbit del període protohistòric
en el context geogràfic dels territoris abocats a la Mar Mediterrània. Es plantejaran les aportacions de les
metodologies instrumentals i de les tècniques analítiques als debats historiogràfics que la disciplina ha
abordat. S'estudiaran els principals descobriments i els punts que han suscitat més controvèrsia de la
investigació dels diferents períodes i territoris considerats. Els continguts inclouen les aportacions des dels
diferents àmbits de procedència de la informació i les proves empíriques (bàsicament el registre arqueològic)
des de les quals s'elaboren les hipòtesis.

Aquesta matèria nuclear està concebuda com a continuació i ampliació de la matèria bàsica HISTÒRIA.

Concretament, els objectius formatius de l'assignatura són:

1) Analitzar les línies de recerca i pensament vigents en l'arqueologia protohistòrica, des dels seus orígens fins
el moment actual.

2) Aportar a l'alumne una visió global de les matèries i camps que formen part del que avui dia anomenen
Arqueologia protohistòrica.

3) Reflexionar sobre la vinculació de l'arqueologia protohistòrica amb d'altres disciplines (història antiga,
antropologia, teoria arqueològica...).

Competències
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Competències

Arqueologia
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.

Ciències de l'Antiguitat
Identificar i interpretar restes materials antigues per relacionar-les amb fets socials, polítics i econòmics
de les societats mediterrànies de lAntiguitat.
Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements
daltres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de lart antics.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
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 les principals característiques dels jaciments arqueològics peninsulars de les èpoques
preclàssica, grega i romana.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Identificar diferents tipus de ceràmica grecoromana i relacionar-los amb el seu context politicocultural.
Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
Interpretar les fonts materials i documentals.
Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant
oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.

Continguts

Els continguts de l'assignatura estan molt condicionats per la necessitat de no repetir temes i aspectes ja
impartits a d'altres assignatures del Grau d'Arqueologia. D'entrada, donat que en cursos anteriors s'ha donat
una "Arqueologia Clàssica" obligatòria i, a més, hi ha una "Arqueologia Grega" optativa (sens dubte escollida
per tots els interessats pel món preromà) donem per fet que l'àmbit dels agents colonitzadors (grecs i
feno-púnics) ja és conegut. Per aquesta raó, pel que fa a les societats protohistòriques del primer mil.leni aC
l'assignatura s'enfoca fonamentalment com una arqueologia de les comunitats locals o 'pobles indígenes' de
les ribes del Mediterrani central i occidental. En segon lloc, atès que a segon curs s'ha fet una "arqueologia
hispànica" obligatòria, on hi ha tot un bloc dedicat al període protohistòric, el tractament de les cultures
preromanes de la Península Ibèrica serà menys aprofundit, bàsicament centrant-nos en els processos
formatius. Per tot això, el programa proposat seria el següent:

1:- Presentació. Definició de societats protohistòriques.

2.- Les societats protohistòriques del segon mil.leni aC: la Mediterrània Oriental.

2.1.- Les civilitzacions minoica de Creta i micènica de la Grècia Continental.

2.2.- Altres societats estatals de la Med. oriental: Illes cíclades, Hitites, Cananeus i Bronze xipriota.
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3.- Les societats protohistòriques del primer mil-leni aC: Mediterrània central i occidental.

3.1- Els precedents de societats complexes a la Península Itàlica i Sicília.

3.1.1- L'impacte micènic al sud d'Itàlia i Sicília.

3.1.2.- La cutura Poladiana (Bronze Antic a les regions alpines).

3.1.3- La cultura Terramare (Bronze Mig a la vall del Po).

3.2.- Les societats complexes del primer mil.leni a la Med. central.

3.2.1.- L'horitzó proto-vilanovià (Bronze Final a la Toscana i Lazi).

3.2.2- Els precedents: la cultura vilanoviana i altres horitzons del bronze finals/primer ferro.

3.2.3- El món etrusc. Una civilització estatal de la màxima complexitat.

3.2.4.- Altres pobles itàlics menys coneguts: llatins, oscs, messapis, lucans, sículs, sicans, etc.

3.3.- Les societats complexes del primer mil.leni a la Península Ibèrica.

3.3.1.- Els precedents: els episodis de complexitat de l'edat del bronze; sudest argàric, motillas, bronze
valencià.

3.3.2.- La 'crisi' i nou dinamisme en el bronze final. Contactes pre-colonials.

3.3.3.- La civilització tartèssica.

3.3.4.- La cultura ibèrica.

3.4.- Les 'particulars' societats illenques: nuràgics de Sardenya i talaiòtics de Mallorca i Menorca.

4.- Un cas d'interacció cultural en context colonial: Els pobles occidentals i la colonització focea.

4.1.- Els Gals del Sud.

4.2.- Els Ibers del Nord.

Metodologia

1. Formació dirigida dins de l'aula S'oferiran exposicions teòriques per introduir i analitzar els aspectes més
rellevants de l'arqueologia protohistòrica mediterrània. Aquests continguts es complementaran amb sessions
de Power Point, imatges, quadres explicatius, documentals i webs interactius. També es plantejaran exercicis
(lectures, comentaris, anàlisi d'exemples, etc.) i es proposaran alguns debats.

2. Visita arqueològica En pretén complementar els continguts de l'assignatura amb la visita d'algun jaciment
arqueològic de Catalunya que sigui significatiu pel que fa a les relacions i influències culturals entre les
societats indígenes occidentals i els agents colonials i l'evolució de les interpretacions sobre aquesta qüestió.

3. Treball Individual Es proposa l'elaboració d'un treball individual obligatori que consistirà en un exercici escrit
d'anàlisi de diferents textos sobre els principals blocs temàtics considerats, on s'incorporin les diferents
problemàtiques plantejades a classe, la relació entre els arguments i opcions interpretatives dels textos i els
principals marcs teòrics o conceptuals de referènciai, en darrer terme, també l'aportació i crítica personal
sobre els articles.

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.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes teòriques 130 5,2

Avaluació

1. Prova teòrica (80%) - 1 examen final. Sistema d'avaluació: S'avaluaran els conceptes impartits a classe a
partir d'un exercici escrit.

2. Treball individual descrit en l'apartat anterior, sobre 'treball individual' (20%).

3. condicions de Reavaluació. Nomès podrà fer la reavaluació qui s'hagi presentat a l'examen i hagi presentat
tots els treballs individuals sol.licitats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici escrit 80% 4 0,16 2, 4, 6, 7, 8, 9

treball sobre articles 20% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Programari

No és necessari cap d'especial.
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