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Objectius

Els objectius del quart curs 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 de
població i cultura grega, tant en l'àrea grega originària (Grècia continental, illes de l'Egeu i costa occidental
anatòlica) com en les zones d'implantació colonial (Mar Negre, Magna Grècia itàlica, sud de França i costa
empordanesa). 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.

Competències

Arqueologia

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 hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

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 receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
Descriure les principals característiques dels jaciments arqueològics peninsulars de les èpoques
preclàssica, grega i romana.
Descriure les principals característiques tipològiques dels centres urbans de lantiguitat grecoromana.
Explicar el context en què s'inscriuen els processos històrics de l'antiguitat clàssica
Explicar el context en què sinscriuen els processos històrics de lantiguitat clàssica.
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 la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
Identificar tipus bàsics de monedes gregues, romanes i ibèriques i la seva iconografia i relacionar-los
amb el seu context politicocultural.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades)
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

PROGRAMA

1.- Introducció. Història de la investigació. Estat actual de l'arqueologia de la Grècia antiga.

2.- Arqueologia de l'Edat Fosca (s. XII-VIII)

Període Submicènic i Protogeomètric (s. XII-X)

Període Geomètric (s. IX-VIII)

Arquitectura domèstica

Arquitectura funerària

Aquitectura militar

Urbanisme
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3.- Arqueologia del món grec històric: Época arcaïca, clàssica i hel·lenisme:

3.1.- Ciutat i camp en el món grec.

L'arqueologia del territori

Tipologies d'assentaments

La 'chóra' i l'asty'. Les ciutats sense territori.

Territoris polítics, sistemes d'integració política

3.2.- L'urbanisme, arquitectura, món funerari i cultural material.

4.- Arqueologia del fenomen colonial grec.

4.1.- Introducció: abast espacial i temporal de les colonitzacions grega. Trets bàsics d'un fenomen determinant
a la Protohistòria Mediterrània.

4.2.- Els principals debats arqueològics a l'entorn de la colonització grega:

4.2.1.- Origen i causes dels moviment migratori grec.

4.2.2.- Naturalesa dels establiments colonials.

  i : les dues modalitats clàssiques d'establiments grecs. Casos paradigmàtics de la4.2.2.1- Apoikia emporion
Mediterrània central i occidental.

4.2.2.2- Dubtes sobre la validesa d'aquesta tipologia en època arcaica i evolució en època clàssica (estructura
i dimensions dels nuclis urbans, implantació territorial: la , les colònies de les colònies).chora

4.3.- La relacions i impacte entre les comunitats indígenes, des de la perspectiva dels contingents colonials
grecs.

Metodologia

1) Analitzar les línies de recerca i pensament vigents en l'arqueologia protohistòrica grega, 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 del Món Grec.

3) Reflexionar sobre la vinculació de l'arqueologia protohistòrica del món grec amb d'altres disciplines (història
antiga, antropologia, arqueometria...).

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

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes teòriques i pràctiques 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació
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Avaluació

1.- Prova teòrica (per parcials o unitària final) on entraran els continguts de les classes magistrals i de les
lectures proposades. .(80 %)

2.- Treball sobre l'anàlisi i discussió desenvolupats a classe sobre diversos articles científics. .(20%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici final escrit 80% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Treball sobre articles 20% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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