ANNEX 1. DIMENSIÓ ADDICIONAL: INTERACCIÓ INVESTIGACIÓ-FORMACIÓ GRAU EN
ARQUEOLOGIA

En aquest Estàndard es presenten els arguments que justifiquen la sol·licitud de reconeixement de la
dimensió addicional Interacció investigació-formació pel Grau en Arqueologia.
Seguint les pautes marcades per l'AQU, l'argumentació que es presenta s'ha estructurat entorn de les
següents dues subdimensions: a)Programa formatiu per a la recerca, b) Potencialitat, intensitat i qualitat
de l’activitat investigadora del professorat. En cadascuna d'aquestes subdimensions s'ha seguit la
recomanació de tenir en compte que els programes de formació incorporin la recerca que el professorat
desenvolupa en aquella disciplina per millorar l’aprenentatge i els resultats dels estudiants.
A. Programa formatiu per a la recerca
a)

Orientació o enfocament del programa formatiu

Els objectius formatius d'aquest grau pretenen que l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics,
metodològics i tècnics de l'arqueologia. Aquesta formació, que ha de tendir a ser completa i
interdisciplinar, ha de proporcionar un conjunt de coneixements suficients, però també les aptituds,
habilitats i destreses pròpies de les exigències imposades per les demandes laborals del món present i
del futur previsible. Els titulats en Arqueologia es veuran, així, encaminats cap a l'exercici professional de
l'arqueologia, l’ensenyament de la història i estudis històric-arqueològics, col·laboració en tot tipus de
mitjans de comunicació i editorials, el treball en les administracions públiques, la gestió de projectes
internacionals públics i privats o la docència i/o recerca en universitats i centres de recerca públics i
privats.
L'especificitat del registre empíric propi de l'Arqueologia requereix d'una aproximació científica dins el
qual participen moltes disciplines, que alhora conformen un camp d'estudi. L'arqueologia no es limita
exclusivament al registre mecànic, sinó que el seu objectiu consisteix a definir la interrelació dels vestigis
materials de les comunitats del passat, com a mitjà per a accedir a l'estructura econòmica, política i
ideològica de les societats que estudiem. L'arqueologia exigeix la contribució d'altres disciplines
científiques, la funció de les quals consisteix a proporcionar dades particulars referents a la naturalesa o
propietats dels objectes arqueològics: geologia, geografia, química, botànica, zoologia, antropologia
física, etc. Aquestes disciplines s'han incorporat al llarg dels anys en la investigació arqueològica
adaptant-se a les necessitats pròpies de la investigació arqueològica, de manera que ja no poden ser
deixades al marge en el procés de formació dels professionals de l'arqueologia. La formació que
proposem té en compte així mateix els recents enfocaments teòrics i les modernes disciplines tècniques
tant per a la investigació arqueològica com per a l'exercici professional.
En tant que l'arqueologia és una ciència històrica és també un objectiu formatiu introduir els
coneixements teòrics i el rigor científic propis de la formació bàsica de l'historiador. Com a historiador,
l'alumnat d'Arqueologia ha d'adquirir també un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i
processos de canvi i continuïtat de la Humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la Prehistòria fins
al món actual.
El pla d’estudis es pot consultar en aquest enllaç.
b) Actualització dels continguts docents
Els 240 ECTS del grau s’estructuren en 174 crèdits obligatoris i 66 crèdits optatius que es distribueixen
de la següent manera (Taula 1):
• 60 crèdits de formació bàsica programats per al primer curs.

• 120 crèdits de matèries de formació nuclear distribuïts entre segon i tercer curs, dels
quals 108 són obligatoris i 12 optatius.
• 54 crèdits de formació complementària, que inclouen les pràctiques externes.
• 6 crèdits obligatoris que corresponen al Treball de fi de Grau.

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS ECTS

Formació bàsica

60

Obligatòries

108

Optatives
(Inclou Pràctiques professionals)

66

Treball Final de Grau

6

CRÈDITS TOTALS

240

Taula 1.- Estructura estudis de Grau d’Arqueologia
La programació de les diferents assignatures obligatòries i optatives del grau d’Arqueologia vetlla per
incorporar, en la seva docència, la recerca que duu a terme el professorat dels dos departaments
involucrats en la seva docència (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana,
Departament de Prehistòria). Així es busca la major integració possible entre el perfil professional del
professor/a i les competències de cadascuna de les assignatures. D’aquesta manera, respectant el marc
formatiu (adquisició de competències i resultats d’aprenentatge), els alumnes reben una formació d’alt
nivell en els resultats d’investigació més recents.
L’extensa experiència investigadora del professorat responsable de les assignatures junt a l’afinitat
d’aquesta recerca amb els continguts de l’assignatura permet incorporar-hi les darreres innovacions
teòriques i metodològiques, així com actualitzar-ne els continguts en termes de coneixement substantiu.
Tot seguit oferim una relació dels principals projectes i línies de recerca que es relaciones amb les
diferents assignatures
El professorat responsable de les assignatures del grau té una dilatada experiència investigadora en
temes afins als continguts que s’imparteixen, el que permet incorporar en la docència les darreres
tendències teòriques i metodològiques. Detallem a la taula 2 els grups de recerca relacionats amb les
assignatures concretes (no considerem les assignatures de formació bàsica, així com tampoc les
optatives no explícitament vinculades amb l’arqueologia o la història).
ASSIGNATURA

TIPUS
er

100717- Anàlisi dels artefactes

OB (3 )

100743-Gestió i difusió de l'arqueologia

OB (2 )

100716- Anàlisi i estudi dels materials arqueològics

OB (3 )

100331-Arqueologia agrària de l'edat mitjana

OB (3 )

100330-Arqueologia del territori medieval

OPT

on

PROJECTES/GRUPS DE RECERCA
RELACIONATS
2011SGR0084 - Grup de Recerca
Cultura Material i Arqueologia del
Comportament Humà (CEPAP)

er
er

2014SGR0741Arqueologia
agrària de l’Edat Mitjana (ARAEM)

on

100741-Arqueologia medieval

OB (2 )

100357-Els regnes hispànics medievals i Al-Àndalus

OPT

100352-Història medieval de Catalunya

OPT

100717- Anàlisi dels artefactes

OB (3 )

100379-Arqueologia de les dones

OPT

100728-Arqueologia de les societats complexes

OPT

100727-Arqueologia dels orígens de l'estat

OPT

er

er

100740-Arqueologia prehistòrica

OB (1 )

100714-Bioarqueologia

OB (3 )

100725-Corrents teòrics en arqueologia

OB (3 )

100739-El mediterrani en la prehistòria

OB (2 )

100725-Corrents teòrics en arqueologia

OB (3 )

100355-Guerra i imperialisme en l'antiguitat

OPT

100351-Història antiga de Catalunya

OPT

100324-Història antiga de la Península Ibèrica

OPT

100325-Història de la religió i del pensament en l'antiguitat

OPT

100389-Història del Mediterrani en l'Antiguitat

OPT

100369-Història i gènere a l'antiguitat

OPT

100339-Història social i econòmica de l'antiguitat

OPT

100736 -Paisatge i territori

OB (3 )

100724-Teoria social, econòmica i política en arqueologia

OB (2 )

100731-Arqueologia d'Amèrica

OPT

100737-Arqueologia de l'arquitectura i de l'urbanisme

OB (3 )

100729-Arqueologia de les societats caçadores recol·lectores

OPT

100715-Arqueologia quantitativa

OB (3 )

100714-Bioarqueologia

OB (3 )

100713-Mètodes i tècniques de camp en arqueologia
prehistòrica
100736 -Paisatge i territori

OB (2 )

100741-Arqueologia medieval

OB (2 )

103984-Arqueologia Medieval Hispànic

OPT

100717- Anàlisi dels artefactes

OB (3 )

100730-Arqueologia de les primeres societats agrícoles

OPT

100740-Arqueologia prehistòrica

OB (1 )

2014SGR0919 - Grup de Recerca
d'Arqueoecologia
Social
Mediterrània (ASOME)

er
er

on
er

2014SGR1111Història
del
conflicte a l'Antiguitat (HICOA)

er

on

er

er
er

2014SGR1169 - Grup de Recerca
Arqueologia de la Gestió dels
Recursos Socials i Territori
(AGREST)

on

er

OB (3 )
on

2014SGR1454Ocupació,
organització i defensa del territori
medieval (OCORDE)

er

er

2014SGR1248 - Grup de Recerca
arqueològica a la Mediterrània i al
Pròxim Orient (GRAMPO)

er

100714-Bioarqueologia

OB (3 )

100713-Mètodes i tècniques de camp en arqueologia
prehistòrica
100380 -Prehistòria de Catalunya

OB (2 )

100328-Diplomàtica

OPT

100374-Paleografia

OPT

100716- Anàlisi i estudi dels materials arqueològics

OB (3 )

100412-Arqueologia clàssica

OB (2 )

100737-Arqueologia de l'arquitectura i de l'urbanisme

OB (3 )

100734-Arqueologia grega

OPT

100742-Arqueologia hispànica

OB (2 )

100733-Arqueologia romana

OPT

100382-Epigrafia i numismàtica

OPT

100712 -Mètodes i tècniques per a l'arqueologia històrica

OB (2 )

100732-Protohistòria del mediterrani

OPT

100723-Treball de fi de grau

OB (4 )

on

OPT
Grup de recerca CHARTAE
er

on
er

on

2014SGR1197- Mirades sobre la
Mediterrània
a
l'Antiguitat
d'Orient a Occident, de la
Protohistòria
a
l'Antiguitat
tardana (MIRMED-GIAC)

on

art

Totes les línies de recerca

Taula 2.- grups de recerca relacionats amb les assignatures obligatòries i optatives del grau
d’Arqueologia
Els continguts detallats dels diferents mòduls poden ser consultats a les guies docents i programes
detallats es pot consultar a aquest enllaç (Guies docents).
c)

Participació o col·laboració dels estudiants en la recerca dels grups del Departament

La col·laboració dels estudiants del grau en els grups de recerca dels departaments de Prehistòria i de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana es du a terme mitjançant diferents mecanismes: a) beques b)
realització de pràctiques externes en els laboratoris del departament, c) activitats de col·laboració
vinculades a l’elaboració dels TFG, d) col·laboració en projectes de recerca, e) participació en les
excavacions que efectuen els diversos grups de recerca dels departaments, més enllà de les pràctiques
establertes dins el calendari acadèmic.
- Beques
Els estudiants d’últim any de carrera han pogut gaudir de beques de col·laboració a departaments
convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per iniciació a la recerca.
El curs 2013-2014 van ser atorgades tres beques als departaments de Prehistòria i al de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. El curs 2014-2015 dues alumnes del grau d’Arqueologia van tornar a
gaudir d’una beca en aquesta convocatòria, una d’elles destinada al Departament de Prehistòria i l’altre
al de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. A l’ANNEX 1 i ANNEX 2 es poden consultar les places
atorgades.
- Pràctiques externes realitzades en laboratoris adscrits al departament

Els estudiants també tenen l’oportunitat d’integrar-se en el món de la recerca mitjançat la realització de
pràctiques externes en els laboratoris, centres de recerca i Serveis Científico-tècnics vinculats als
departaments de Prehistòria i Ciències de l’Antiguitat. Els laboratoris on poden fer pràctiques externes
són:
-

Servei d’Anàlisis Arqueològiques UAB
Lab. Arqueozoologia
Lab. Arqueobotánica
Lab. Arqueometría (Ceràmiques)
Lab. Arqueometría (lítico)
Lab. Arqueologia Quantitativa
Lab. Intervencions Arqueològiques
Grup de Recerca d’Arqueologia d’Alta Muntanya
GRAMPO Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Próxim Orient
AGREST, arqueología de la gestió dels recursos socials i territorio
ASOME: Grup de Recerca d’arqueologia social mediterrània
CEPAP Grup de Recerca en Cultura mediambiental i Arq. del comportament humà:
Centre Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria.
Laboratori de Ceràmica Medieval.

En el curs 2014/2015 el nombre d’estudiants que s’han acollit a aquestes pràctiques ha estat de 10
sobre un total de 50 matriculats.
- Activitats de col·laboració vinculades a l’elaboració dels TFM:
Els temes de TFM, que suposen la iniciació pràctica a la recerca per els alumnes del grau, s’escullen a
partir de temes proporcionats pel professorat i que corresponen a les seves àrees d’especialització en la
recerca o d’acord a l’interès de l’estudiant prèvia tutoria que permeti adjudicar un tutor que d’acord a la
seva especialitat pugui tutoritzar el treball. Durant el curs 2014-2015 el 63% dels Treballs de Fi de Grau
es van realitzar en col·laboració amb projectes i grups de recerca SGR, el que denota el grau d’implicació
de l’alumnat en la recerca que es fa al departament. El llistat de TFG i el grup de recerca/projecte en que
es relaciona es pot ser consultat a ANNEX 3.
- Col·laboració en projectes de recerca
Els estudiants de grau poden col·laborar en projectes de recerca del departament a partir principalment
de la seva participació en campanyes d’excavació o realitzant treballs de suport a les tasques de
laboratori relacionades amb els projectes de recerca en curs. Tots els projectes que impliquen treball de
camp incorporen estudiants de grau durant la fase de la recerca de camp.
Els jaciments arqueològics gestionats pel departament on han participat estudiants del grau
d’Arqueologia es poden veure a la taula 3.
GRUP DE
RECERCA
AGREST
AGREST
AGREST

AGREST

JACIMENTS

CRONOLOGIES

RESPONSABLE

La Draga (Banyoles)
Corotracito (Tella)
P.N. Aigüestortes i Estany de
Sant
Maurici
(diversos
jaciments)
La Puntilla (Nazca, Perú)

Neolític
Neolític
Neolític a s. XIX

Raquel Piqué, Antoni Palomo
Ermengol Gassiot
Ermengol Gassiot

Pedro Castro

AGREST
CEPAP

Mesolític
Paleolític mitjà

Jordi Estévez
Rafael Mora

CEPAP
ASOME

Camas Daraig (Skye, Escòcia)
Roca dels Bous (Sant Llorenç de
Mongai)
Cova Gran (Santa Linya)
La Bastida (Totana)

Paleolític mitjà i superior
Bronze

ASOME

La Tira del Lienzo (Murcia)

Bronze

ASOME

La Almoroya (Murcia)

Bronze

GRAMPO

Cova
de
les
(Tavertet)
Mines de Gavà
Castellot de Bolvir
Cabrera de Mar

Rafael Mora
Vicente Lull, Roberto Risch,
Rafael Micó, Cristina Rihuete
Vicente Lull, Roberto Risch,
Rafael Micó, Cristina Rihuete
Vicente Lull, Roberto Risch,
Rafael Micó, Cristina Rihuete
Miquel Molist, Anna Gómez

GRAMPO
PATCA
MIRMEDGIAC
MIRMEDGIAC
MIRMEDGIAC
MIRMEDGIAC
ARAEM

Pixarelles

Neolític/Bronze
Neolític
Ibèric/Romà/Medieval
Romà

Xavier Clop
Oriol Olesti, Jordi Morera
Joaquim Pera, César Carreras,
Esther Rodrigo.
Puig Castellar de Biosca
Romà
Joaquim Pera, César Carreras,
Esther Rodrigo.
St. Pau de Riusec (Sabadell)
Romà/Medieval
Joaquim Pera, César Carreras,
Esther Rodrigo.
Torre Llauder (Mataró)
Romà
Joaquim Pera, César Carreras,
Esther Rodrigo.
Turó del Montgrós (El Brull)
Medieval
Albert
López,
Helena
Kirchner, J.M. Vila
ARAEM
Ca l’Agustí (Centelles)
Medieval
Albert
López,
Helena
Kirchner, J.M. Vila
ARAEM
L’Esquerda (Roda de Ter)
Medieval
Albert
López,
Helena
Kirchner, J.M. Vila
Taula 3.- Jaciments arqueològics prospectats i excavats en el marc de projectes de recerca dels
departaments de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana en els que col·laboren els estudiants del grau
d’Arqueologia
Per tal d’institucionalitzar aquesta col·laboració s’ha formalitzat la creació del campus d’Arqueologia i
Paleontologia de la UAB que ara per ara té 6 seus distribuïdes pel territori de Catalunya: La Noguera, La
Draga, El Castellot, Torre Llauder, Mines de Gavà, Vall d’en Ba, Guissona. S’adjunta annex amb la
descripció del campus. Els convenis de creació del campus d’Arqueologia i Paleontologia signats amb els
diferents ajuntaments es recullen a l’ANNEX 4. Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB és una
xarxa de jaciments arqueològics, equipaments municipals, museus i parcs arqueològics on la UAB
desenvolupa la seva recerca i la seva docència. La creació del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de
la UAB consolida la relació existent entre la UAB i diferents ajuntaments per tal de reconèixer els
jaciments i les seves infraestructures associades (espais, equips, allotjament) com espai docent i de
recerca de la UAB, i establir així una col·laboració estable entre les administracions locals i la UAB en el
àmbit de la docència i la recerca.
d) Continuïtat dels estudis

El programa de grau té continuïtat actualment en els estudis de màster oficial Prehistòria, Antiguitat i
Edat Mitjana, que està també impartit pels dos departament involucrats en el grau d’Arqueologia.
Aquest màster s’imparteix des de l’any 2011 i sorgeix de la fusió dels antics màsters d’Arqueologia
Prehistòrica i el de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Els estudiants de grau també poden
continuar estudis en el màster oficial d’Egiptologia (Antic màster Máster en Llengua i Civilització de
l’Antic Egipte), o en màsters interuniversitaris no coordinats per la UAB però que compten amb la

participació dels docents del departament (Arqueologia Clàssica, Identitat Europea Medieval,
Mediterrània Antiga).
Les dades de preinscripció i matrícula pel que fa als estudis del màster oficial Prehistòria, Antiguitat i
Edat Mitjana mostra que un percentatge important dels estudiants de grau d’Arqueologia opta per
continuar els seus estudis en aquest màster. No obstant cal tenir en compte que la primera promoció
del grau d’Arqueologia va finalitzar els seus estudis els curs 2012-2013 i per tant només es pot fer el
seguiment de la continuïtat dels seus estudis a partir del curs 2013-2014. D’acord a les dades del
nombre de titulats del grau d’Arqueologia s’ha calculat el percentatge que ha continuat els seus estudis
en el màster oficial Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (taula 4). Durant, el curs 2014-2015 un 32% dels
estudiants matriculats havien cursat el grau d’Arqueologia de la UAB (9 del total dels 28 matriculats). El
curs 2015-2016 van ser el 50% (14 dels 32 matriculats). Segons aquestes dades el nombre de graduats
en Arqueologia de la UAB que s’han matriculat en el màster oficial Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
ha estat entre el 25% el curs 2013-2014 i el 24,24% el curs 2014-2015. Es pot veure en detall la titulació
de procedència dels estudiants del màster a l’ ANNEX 5.
CURS

NOMBRE
DE GRADUATS ARQUEOLOGIA UAB MATRICULATS
TITULATS GRAU MÀSTER OFICIAL PREHISTÒRIA, ANTIGUITAT I EDAT
D’ARQUEOLOGIA MITJANA
N

%

2012-2013
34
2013-2014
36
9
25
2014-2015
66
14
21,21
Taula 4.- Graduats arqueologia UAB matriculats màster oficial Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Font: elaboració pròpia i dades WINDDAT AQU.
Segons els indicadors de màster els alumnes de nou ingrés presenten una tendència a l’alça a partir del
curs 2013-2014. No obstant una part dels estudiants del grau d’Arqueologia segueixen estudis de màster
en altres Universitats o en altres màsters no coordinats per la UAB i no disposem, per tant, de les dades
de matrícula dels estudiants del grau d’Arqueologia a altres màsters.
Un cop obtingut el títol del màster, una part dels estudiants segueixen els seus estudis de doctorat a la
UAB, per tal de aprofundir en els coneixement rebuts en el màster i iniciar una carrera investigadora.
Actualment el departament de Prehistòria i el de Ciències de l’Antiguitat i Edat Mitjana ofereixen dos
programes de doctorat:
- Doctorat d’Arqueologia Prehistòrica,
- Doctorat de Cultures en Contacte a la Mediterrània
ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA

Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

NOMBRE
D’ALUMNES
MATRICULATS
36

Màster Universitari en Arqueologia Clàssica

4

Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica

10

Màster Universitari en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

12

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval

1

Màster Universitari en Mediterrània Antiga

1

Máster Universitari en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte

2

Suficiència Investigadora (procedents de programes de doctorat de plans antics)

33

Altres títols de màster (altres universitats espanyoles i universitats estrangeres)

37

Total

135

Taula 5.- Procedència matriculats estudis de Doctorat d’Arqueologia Prehistòrica i Doctorat de Cultures
en Contacte a la Mediterrània. Font: OGID.
En l’actualitat 135 estudiants estan matriculats en aquests programes de doctorat realitzant la seva tesi
doctoral (taula 5). D’aquests un total de 33 procedeixen d’antics programes de doctorat i han accedit
mitjançat la suficiència investigadora. Dels 102 restants un total de 65 han cursat estudis en algun del
màsters oficials coordinats o amb participació del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana o el departament de Prehistòria de la UAB. Val la pena destacar que un 37% (36 de 97) dels
alumnes matriculats en el màster oficial Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana entre els cursos 20112012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, s’han matriculat en alguns dels programes de doctorat. Les
dades sobre la procedència dels estudiants de doctorat es poden consultar a l’ANNEX 6.
La taula 6 mostra les tesis llegides en el marc dels programes de doctorat esmentats.

Pla d'estudis

Nombre de tesis llegides

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Doctorat en Arqueologia Clàssica
2
1
0
0
0
1
Doctorat en Arqueologia i Història Antiga i Medieval
2
1
1
0
0
0
Doctorat en Arqueologia Prehistòrica
3
4
2
6
10
9
Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània
1
3
6
2
2
7
Taula 6.- Nombre de tesis llegides. Font: OGID
e) Organització d’activitats extracurriculars relacionades amb l’R+D+I, curs 2014-2015
Durant el curs 2014-2015, s’han organitzat nombroses activitats extracurriculars orientades als alumnes
del grau. Majoritàriament les activitats s’han celebrat a la Facultat de Lletres de la UAB.
- Inauguració del Curs Acadèmic del Grau d’Arqueologia. Comptant amb la presència de destacats
especialistes, el 19 de setembre de 2014 es va realitzar la inauguració del curs amb un cicle de
conferències. El tema de l’acte va ser “L’aigua, element fonamental”. Tot i que l’acte estava dirigit als
alumnes del Grau, va ser plantejat també com un acte de promoció del grau, i per això es va celebrar al
Museu Marítim de Barcelona, aprofitant la tirada que tenia en aquell moment l’exposició dels Vikings,
que vàrem visitar amb els assistents, i vinculant els actes al món de l’arqueologia subaquàtica.
http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/estudiants-de-la-uab-prenen-contacte-ambel-mon-de-l-arqueologia-subaquatica-1345667174054.html?noticiaid=1345675477913
- Jornades Professionalitzadores d’Arqueologia. El dia 13 de febrer del 2015 es van celebrar les
“Jornades Professionalitzadores del Grau d’Arqueologia: L’Arqueologia i el món laboral” a la Facultat de
lletres de la UAB, Sala de Graus. Era una activitat plantejada per als nostres estudiants, on es van
presentar diverses experiències i tipus de treball, tant a nivell de recerca com d’arqueologia professional
i de gestió, i que pretenia fer un diagnòstic de la situació actual de l’Arqueologia a Catalunya.
- Conferències: aprofitant la vinguda de professors/es i investigadors/es de renom per motius diversos
(simposis científics, reunions de grups de recerca, participació tribunals de tesi, etc.) s’han efectuant
múltiples conferències obertes que, generalment, han comptat amb molta assistència d’estudiants del
grau en arqueologia. L’ANNEX 7 en presenta una mostra.

Més detall sobre les activitats organitzades durant el curs 2014-2015 poden ser consultades a les
pàgines web dels departaments de Prehistòria i Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana.
f)

Capacitat d’atracció d’estudiants

El nombre d’estudiants matriculats en els dos darrers cursos avala la capacitat d’atracció d’alumnes del
grau. La taula següent reflecteix l’històric dels darrers dos cursos d’alumnes matriculats en comparació
amb el nombre de places ofertades. Més detall sobre l’evolució de la matrícula es pot veure a la fitxa de
la titulació.

PLACES

ANY
2011
2012
2013
2014
Ofertes
85
82
78
80
Sol·licitades (1a opció)
95
74
75
65
Mitjana nota d’accés
7,6
7,9
8,1
7,5
Matriculades
80
80
82
77
Taula 7.- Evolució matrícula grau d’Arqueologia. Font: SIQ UAB
g)

Accés i ús de les infraestructures de recerca en les titulacions.

Tot els professorat del grau participa en grups de recerca que compten amb espais de recerca adjudicats
per la facultat de Filosofia i Lletres. En aquests espai els i les estudiants del grau tenen l’opció de
col·laborar en les tasques de recerca que es duen a terme i familiaritzar-se amb els equipament
disponibles.
També tenen a la seva disposició els laboratoris de recerca dels departaments i del Servei d’Anàlisis
Arqueològiques. Es tracta d’un conjunt de laboratoris que compten amb col·leccions de referència i
equips especialitzats. Els estudiants de grau i de màster tenen accés a:
-

Lab. Arqueozoologia
Lab. Arqueobotánica
Lab. Arqueometría (Ceràmiques)
Lab. Arqueometría (lítico)
Lab. Arqueologia Quantitativa
Lab. Intervencions Arqueològiques.
Lab. de Ceràmica Medieval.

Per altra banda, els professors i els alumnes tenen també accés a la Biblioteca d’Humanitats i a la Sala de
Revistes i també a totes les possibilitats de consulta de material en línia i de préstec interbibliotecari que
proporciona el Servei de Biblioteques.
Els campus d’arqueologia i paleontologia de la UAB també estan a disposició de la docència i la recerca
del grau d’Arqueologia. El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB és una xarxa de jaciments
arqueològics, equipaments municipals, museus i parcs arqueològics on la UAB desenvolupa la seva
recerca i la seva docència.
B. Potencialitat, intensitat i qualitat de l’activitat investigadora del professorat
1.

Estructura i perfil del professorat

a)

Categoria.

El nombre de professors/es que van participar a la docència del grau el curs 2014-2015 va ser de 114. El
curs següent aquesta xifra va pujar a 116. L’estructura i perfil del professorat es troba detallat a l’ANNEX
8.
L’elevat nombre de professorat s’explica per la participació, en la realització de classes puntuals,
d’investigadors membres dels diferents equips de recerca, ja sigui des d’investigadors ICREA fins a
Personal Investigador en Formació de diverses categories. Evidencia aquesta participació el fet que
només 40 professors/es van impartir més de 20 hores de classe teòrica d’aula. En termes de participació
en la docència, doncs, cal remarcar la implicació de docents procedents de les diferents categories.
El curs acadèmic 2014-2015 el percentatge de professorat de categories laborals que requereixen el títol
de Doctor (Catedràtics, Titulars, Agregats, Lectors) fou d’un 59,6% pel grau d’Arqueologia (taula 8).
Aquest professorat assumeix el percentatge més gran de docència, d’entre el 70 i el 80%.
GRAU ARQUEOLOGIA: NOMBRE I CATEGORIA DEL PROFESSORAT
Curs
TOTAL PDI ETC

14/15 1r curs

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

10,5

21,7

21,0

20,9

14,5

10,8

5,3

40

114

122

110

89

59

50

Doctor

57,5%

59,6%

62,3%

70,0%

62,9%

72,9%

60,0%

No Doctor

42,5%

40,4%

37,7%

30,0%

37,1%

27,1%

40,0%

Doctor

74,9%

77,9%

78,9%

82,6%

75,1%

78,0%

70,4%

(1)

TOTAL PDI N
PDI Títol
(2)

% HIDA Títol

No Doctor
25,1%
22,1%
21,1%
17,4%
24,9% 22,0% 29,6%
(1)
Taula 8.- Percentatge de professorat per categoria del Grau d’Arqueologia. Professorat equivalent a
(2)
temps complert; Hores impartides de docència a l’aula. Font: OGID
A més cal destacar que entre les altres categories de professorat contractat (Associats, Becaris post-doc)
també hi ha un nombre elevat de professorat doctor (taula 9). Com es pot apreciar la majoria ha
realitzat el doctorat o tenen un títol de màster.
GRAU DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT ASSOCIAT I BECARIS
Associat Dr
Becari Dr
Associat Mr
Becari Mr
Associat llicenciatura
5
3
1
Taula 9.- Percentatge de professorat per categoria del Grau d’Arqueologia (elaboració pròpia).
El 36,8% del professorat va tenir una categoria contractual a temps complet (Catedràtic, Titular,
Agregat) el curs 14-15, aquests imparteixen un total del 58,2 % dels crèdits segons es veu a la taula 10.
GRAU ARQUEOLOGIA: DEDICACIÓ
Curs
TOTAL PDI ETC

14/15 1r curs

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

10,5

21,7

21,0

20,9

14,5

10,8

5,3

40

114

122

110

89

59

50

27,5%

36,8%

41,0%

42,7%

39,3%

40,7%

26,0%

Permanents

72,5%
43,9%

63,2%
58,2%

59,0%
64,3%

57,3%
62,8%

60,7%
53,4%

59,3%
57,8%

74,0%
40,9%

No Permanents

56,1%

41,8%

35,7%

37,2%

46,6%

42,2%

59,1%

(1)

TOTAL PDI N
PDI Contracte

Permanents

(2)

No Permanents
% HIDA
Contracte

Taula 10.- Percentatge de professorat permanent i no permanent que va impartir docència al Grau
(1)
(2)
d’Arqueologia. ETC: equivalent a temps complert; Permanents = Catedràtics, Titulars d'universitat,

Agregats, Associat Permanent Estranger, Catedràtic d'Escola Universitària i Titular d'Escola Universitària.
Font: OGID

b) Sexennis
El millor indicador de la intensitat i la qualitat de l’activitat investigadora dels professors del màster està
constituït per el nombre de sexennis d’investigació que tenen concedits. A data de Desembre de 2014 el
conjunt del professorat a temps complet que participa en el grau té reconegut un total de 94 trams de
recerca estatals, 107 autonòmics i 18 bàsics (per personal contractat equivalents a estatals) (Taula 11).
El nombre de sexennis vius és de 58 el que representa un 69,9% de sexennis obtinguts respecte de
sexennis potencials.
GRAU ARQUEOLOGIA: SEXENNIS
Curs
TOTAL PDI ETC
Acreditat

(1)

Sí

14/15 1r curs

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

10,5

21,7

21,0

20,9

14,5

10,8

5,3

36,8% 41,8%
44,5%
43,8% 50,8% 40,0%
63,2% 58,2%
55,5%
56,2% 49,2% 60,0%
Quinquennis
14617317410664-72- 37-43(2)
Docència
32-41-11
164-27 198-34 193-25 122-19
12
9
Sexennis
9410193-101- 59-69- 36-45- 19-26(3)
Recerca
17-26-9
107-18 117-22
14
13
10
8
(1)
Taula 11.- Sexennis professorat Grau d’Arqueologia. Font: OGID. Acreditats = es consideren acreditats
per la seva categoria laboral (Catedràtics i Titulars d'universitats) + estan acreditats (Agregats i
(2)
Lectors). Número de quinquennis i sexennis totals del conjunt del professorat del Centre (Estatals Autonòmics - Bàsic (estatals per a personal contractat))
PDI Doctor

No

27,5%
72,5%

GRAU ARQUEOLOGIA: SEXENNIS VIUS
Trams de recerca estatals (1)
Trams de recerca autonòmics

142
(1)

Sexennis obtinguts respecte de sexennis potencials
Sexennis vius

(3)

173
(2)

69,9%
58
(1)

Taula 12.- Sexennis vius professorat Grau d’Arqueologia. Font: OGID.
Trams de recerca estatals i
autonòmics: és la suma de tots els trams de recerca (sexennis) que tenen concedits els professors que
(2)
van impartir docència en la titulació. Sexennis vius: per a cada professor que té tram de recerca es
calcula si el tram està concedit en els darrers sis anys de la data de referència. Es calcula un tram viu per
(3)
a cada professor. Sexennis obtinguts respecte potencials: inclou el professorat que té tram de recerca
viu respecte el total de professorat que per la seva categoria el podria haver sol·licitat..

La distribució dels trams de recerca entre les diferents categories es presenta a la taula 13.
CATEGORIA
ESTATAL
AUTONÒMIC
AGREGAT/DA /CONTRACTAT DOCTOR/A
0
24
AGREGAT/DA /INTERI/NA
0
7
CATEDRATIC D'UNIVERSITAT
45
44
CATEDRATIC D'UNIVERSITAT CONTRACTAT
0
4
PROF TITULARS D'UNIVERSITAT
97
94
Taula 13.- Distribució de sexennis per categoria. Font: OGID. Font: OGID

BÀSICS
24
7
0
4
0

Cal destacar que la condició d’interins d’una part del professorat agregat no els ha permès demanar
trams. Així mateix el professorat associat, investigador postdoctoral i els investigadors ICREA no poden
tenir sexennis perquè no s’avaluen en la seva categoria acadèmica.
d) Índex H
La taula 14 es reflecteix l’impacte bibliogràfic, segons l’Índex H, de la recerca realitzada per una mostra
dels professors/es del grau d’arqueologia.
Nom
ARRAYAS MORALES, ISAIAS

Índex H des de
2011

Índex H
4

BARCELO ALVAREZ, JUAN ANTONIO

19 11

CARRERAS MONFORT, CESAR

15

CASTRO MARTINEZ, PEDRO

15 9

CLOP GARCIA, FRANCISCO JAVIE

3

CORTADELLA MORRAL, JORDI

4

ESTEVEZ, ESCALERA, JORDI
FERRER, ANTONIO JOSE
GARCIA CASAS, DAVID

Índex i10

12

34
23

13

1
1,35

GASSIOT BALLBE, ERMENGOL

7 5

GOMEZ BACH, ANA MARIA

2

5

GONZALEZ MARCEN, PALOMA
GUITART DURAN, JOSEP

7

IGLESIAS FONSECA, JOSEP ANTONI
KIRCHNER GRANELL, HELENA
MAMELI IRIARTE, LAURA

12
8 6

LOPEZ MULLOR, SANTOS ALBERTO
LULL SANTIAGO, VICENC
MARTI CASTELLO, RAMON
MICO PEREZ, RAFAEL

23 13

47

8
18 11

36

13 10

21

MOLIST MONTANYA, MIGUEL
MORA TORCAL, RAFAEL
OLESTI VILA, ORIOL

7

OLLER GUZMAN, JOAN

1

PALOMO PEREZ, ANTONIO

10

PERA, JOAQUIM
PIQUE HUERTA, RAQUEL

13 10

21

RIHUETE HERRADA, CRISTINA

18 11

34

RISCH, FRANK ROBERT

18 11

45

RETAMERO SERRALVO, FELIX MARIA

RODA DE LLANZA, ISABEL

2,77

RODRIGO, ESTHER
RODRIGUEZ ANTON, DAVID

3,19

SAÑA SEGUI, MARIA

7

VIDAL PALOMINO, JORDI

3

VILA, JOSEP MARIA

VIRGILI COLET, ANTONI

Taula 14.-Índex H, segons publicacions, pels professors/es del grau d’arqueologia. Font Google Scholar

2.

Projectes d’investigació

a) Professorat (permanent i acreditat) que pertany a grups SGR.
La pràctica totalitat del professorat implicat en la docència del grau pertany a grups de recerca de
qualitat SGR, a banda de participar en projectes de recerca competitius coordinats des de la UAB i altres
institucions. Aquest fet mostra la capacitat la seva capacitat de formar equips d’investigació i cobreixen,
a més a més, totes les línies de docència i investigació reunides en el grau. La taula 15 mostra els grups
de recerca reconeguts i/o finançats per l’Agència de Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
en la darrera convocatòria de l’any 2014.
IP

GRUP

CODI

Lull
Santiago,
Vicente

Grup de Recerca d'Arqueoecologia
Social Mediterrània (ASOME)

2014SGR0919

Molist Montañá,
Miquel

Grup de Recerca arqueològica a la
Mediterrània i al Pròxim Orient
(GRAMPO)
Grup de Recerca Cultura Material i
Arqueologia del Comportament Humà
(CEPAP)
Grup de Recerca Arqueologia de la
Gestió dels Recursos Socials i Territori
(AGREST)

2014SGR1248

Antela, Borja

Història del conflicte a l'Antiguitat
(HICOA)

2014SGR1111

Martí, Ramon

Grup de recerca consolidat Ocupació,
organització i defensa del territori
medieval (OCORDE)
Arqueologia agrària de l’Edat Mitjana
(ARAEM)

2014SGR1454

Mora
Rafael

Torcal,

Piqué
Raquel

Huerta,

Kirchner, Helena

2014SGR0084

2014SGR1169

ALTRE PROFESSORAT
DEL GRAU MEMBRE DEL
GRUP
Micó, Rafael
Rihuete, Cristina
Risch, Robert
Clop, Xavier
Gómez, Anna
Saña, Maria
González Paloma

Barceló, Juan Antonio
Castro, Pedro V.
Estévez, Jordi
Gassiot, Ermengol
Mameli, Laura
Palomo, Antoni
Arrayás, Isaias
Cortadella, Jordi
Morera, Jordi
Olesti, Oriol
Vidal, Jordi

2014SGR0741

Ferrer, Antoni
López, Alberto
Retamero, Félix
Virgili, Antoni
Gómez, Joan
Mirades sobre la Mediterrània a 2014SGR1197
Carreras, César
l'Antiguitat d'Orient a Occident, de la
Guitart, Josep
Protohistòria a l'Antiguitat tardana
Pera, Joaquim
(MIRMED-GIAC)
Rodà, Isabel
Rodrigo, Esther
Taula 15.- grups de recerca finançats i/o reconeguts per AGAUR convocatòria 2014.
b) Professorat implicat com a investigadors principals (IP) m com a membre de l’equip de en projectes
de recerca competitius

El professorat del grau en arqueologia desenvolupa una intensa tasca investigadora que es materialitza
en la seva participació en nombrosos projectes d’investigació. Aquesta recerca es relaciona amb la
distribució de la docència, de tal manera que reverteix directament en el contingut de moltes de les
assignatures del propi grau. Al mateix temps facilita un primer contacte dels i les estudiants amb el món
de la recerca científica de primer nivell, tant en la participació en pràctiques de camp i de laboratori,
com per l’accés als seus resultats. La taula adjunta mostra els projectes vigents R+D estatals, amb el
detall dels i les professores que hi participen (taula 16).
Període

Entitat
finançadora

FFI2014-58878-P Prosopographia Eurasiae Medina, Jaume
Centralis Antiquae et Medii Aevi.
Oller, Joan
HAR2014-57096-P El impacto de la
campaña de Alejandro Magno (338-279
a.C.)

01/01/2015 a
31/12/2018

MINECO

01/01/2014 a
31/12/2016

MINECO

Barceló,
Joan
Anton

EUIN2013-50939 La utilización del pasado en
Raquel Piqué
el presente

31/12/2013 a
31/12/2016

MINECO

Castro,
Pedro

HAR2013-44276-P Asentamientos y
ámbitos domésticos de las comunidades
prehistóricas de los desiertos costeros
andinos (horizontes de C. 1.400 CAL ANE400 CAL DNE)

01/01/2014 a
31/12/2016

MINECO

01/01/2016 a
31/12/2018

MINECO

01/01/2015 a
31/12/2018

MINECO

01/01/2015 a
01/12/2017

MINECO

01/01/2016 a
31/12/2018

MINECO

01/01/2014 a
31/12/2016

MINECO

01/01/2014 a
31/12/2016

MINECO

01/01/2015 a
01/12/2017

MINECO

01/01/2015 a
01/12/2017

MINECO

Director

Títol

Alemany,
Agustí
Antela,
Borja

Participants

Garcia, David
HAR2015-66780-P Modelización de los
Nunes, Joan
Gassiot,
espacios prehistóricos de montaña. Un SIG
Obea, Laura
Ermengol del patrimonio arqueológico y los
Rodríguez,
territorios pastoriles
David
FFI2014-53050-C5-2-P Corpus digital de
Giralt,
Arnau de Vilanova: filosofia y ciencia en la
Sebastià
Corona de Aragón (siglos XVIII-XIV)
Micó, Rafael
HAR2014-53860-P Poder político y
Rihuete,
Lull, Vicenç violencia en la sociedad de El Argar (2200Cristina
1550 cal ANE).
Risch, Robert
HAR2015-63661-P Génesis de la nobleza
Martí,
medieval: fortificaciones y poderes
Cantoni, Gerard
Ramón
territoriales en el nordeste peninsular
durante los siglos VIII-XI
HAR2013-43624-P Del Taurus al Zagros:
Molist,
problemática de los procesos de Gómez, Anna
Miquel
neolitización en el norte de Mesopotamia
Poblamiento humano del Prepirineo
Mora,
González,
durante el Pleistoceno superior y
Rafael
Paloma
Holoceno
HAR2014-59503-P Espacios de integración
Ñaco,
en la Roma republicana: el N.E de la
Antoni
Hispania Citerior (133-72 a.C.
Arrayás, Isaías
Olesti,
HAR2013-41629-P Paisajes de la Hispania Cortadella,
Oriol
romana: de la diversidad a la Jordi
Prieto,
complementariedad
Morera, Jordi
Alberto
Oller, Joan

Pera,
Joaquim

Piqué,
Raquel

HAR2015-64601-C3-1-R
Análisis
arqueológico y valorización patrimonial de
tres paisajes de la conquista romana de
Hispania (siglos II-I aC). El noreste de la
Provincia Citerior
HAR2012-38838-C02-02.
Organización
social de las primeras comunidades
agrícola-ganaderas a partir del espacio
doméstico: arquitectura en madera y
áreas de procesado y consumo de
alimentos.

01/01/2016 a
31/12/2019

MINECO

Antoni Palomo,
01/01/2013 Ermengol
30/06/2016.
Gassiot

MINECO

Guitart, Josep

HAR2015-69655-P
Conventus
Tarraconensis: una nueva perspectiva
01/01/2016 a
Guitart, Josep
arqueológica de redes de vías, ciudades y
31/12/2019
villas. Un prototipo para la TIR-FOR online
Retamero HAR2013-42195-P
Producciones
y
Félix
espacios agrarios en sociedades ibéricas López, Alberto; 01/01/2014 a
Kirchner,
de la baja edad media. Estudios desde la Virgili, Antoni
31/12/2016
Helena
arqueología histórica (siglos XII-XVI)
HAR2015-65319-P Officinae lapidariae Gorostidi,
Parada,
tarraconenses. Canteras, talleres y Diana
01/01/2016 a
Manuel
producciones artísticas en piedra de la De Mesa, Ana
31/12/2019
provincia tarraconensis
Rodà, Isabel
Saña,
HAR2014-60081-R Producción animal y
Maria
cerámica en el Neolítico peninsular.
01/01/2015 a
Clop,
Estudio biogeoquímico integrado del
01/12/2017
Xavier
consumo y las prácticas culinarias
FFI2013-41251-P Estudio diacrónico de las
Varias,
01/01/2014 a
instituciones religiosas de la Grecia
Carlos
31/12/2016
antigua y de sus manifestaciones míticas
Taula 16.- Projectes de recerca finançats en convocatòries competitives d’àmbit estatal.
Prevosti,
Marta

MINECO

MINECO

MINECO

MINECO

MINECO

A banda cal esmentar també la realització de projectes de recerca finançats en el marc d’altres
convocatòries competitives:
- ERC-613694-LATTAL LATTAL - The Latin Talmud and its Influence on Christian-Jewish Polemic dirigit per
Alexander Fidora.
- 2015ACUP0191. The Digital Reconstruction of the Prehistoric Past: Virtual Reality and Artificial
Intelligence for understanding social life in the Neolithic. RECERCAIXA. Dirigit per Raquel Piqué i amb la
participación dels professors Joan Anton Barceló, Antoni Palomo,Jordi Estévez (Vigència 28/02/2016 –
28/02/2018)
- El professorat del grau en arqueologia dirigeix i participa en set projectes de recerca autonòmics,
finançats en el marc del programa d’Ajuts a Projectes Quadriennals d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya, que certifica la important implantació d’una bona part de la investigació duta a terme al
Principat.

3.

Resultats de recerca

Els CV del professorat del grau d’Arqueologia esta recollit a l’ANNEX 9.

La recerca efectuada pel professorat dels departament de Prehistòria i el de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana ha donat lloc a un important volum de publicacions. Les dades bibliomètriques es
resumeixen a la taula 17 i amb més detall a L’ANNEX 10.
Total
professorat

Núm. Núm. capítols Núm. articles
Núm. artícles revistes
llibres llibre
revista
indexades
37
331
1910
1517
519
Taula 17.- resum publicacions del professorat dels departaments de Prehistòria i de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana que imparteix docència en el grau d’Arqueologia.
Volem destacar més que la quantitat de publicacions la qualitat i l’impacte de les mateixes. Per això
valorarem a un nivell més particular la producció científica dels darrers 5 anys (2011-2016).
Pel que fa al camp de la Prehistòria, volem destacar la publicació dels resultats de la recerca en
publicacions indexades de caràcter internacional: Archaeometry, Comptes Rendu Palevol, Current
Anthropology, Intelligenza artificiale, Journal of archaeological science, Journal of Cultural Heritage,
Journal of Human Evolution, Journal of Islaand and Coastal Archaeology, Journal of Quaternary Science,
Journal of Wetland Archaeology, Nature, Neo-Lithics, Paleorient, Proceedings of the prehistoric society,
Quaternary International, Radiocarbon, The Holocene, Trabajos de Prehistoria, Virtual Archaeology
Review. Pel que fa als llibres editats destaquem aquí algunes de les editorials de caràcter nacional o
internacional més reconegudes on han aparegut publicats treballs del professorat del departament de
Prehistòria: Presses Universitaries de Franche Compte, Archaeopress, Universita di Torino, Ed. Boca
Raton, Oxbow books, Springer, CSIC, Brepols, Amsterdam Univesity Press, Habelt, University of Buffalo,
Left Coast Press, APDCAA, Cotsen Institute of Archaeology at UCLA, Harrasowitz Verlag, Oxford
University press, Cátedra, McDonald Institute for Archaeological Research, Deutsches Archäologisches
Institut, The University of Ariizona Press, Palethnologie, Heidelberg Univesity, Romisch Germanisches
Zentralmuseum. Aquesta recerca cobreix diversos camps capdavanters en l’àmbit de la Prehistòria, que
van des de les societats caçadores-recol·lectores paleolítiques a l’origen de les societats sedentàries a la
Mediterrània i els seus desenvolupaments posteriors, des de la interacció de les societats prehistòriques
amb complexos contextos medioambientals (des de les zones lacustres, fins a les cotes altes
pirinenques) fins l’origen de les societats estatals a la Península Ibèrica. La interdisciplinarietat de bona
part d’aquests treballs, abastant camps com l’anàlisi de materials, els estudis paleo-ambientals o
l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’estudi de les societats complexes, mostra la dinàmica dels
grups de recerca, sempre interessats en les novetats metodològiques que poden aplicar-se als estudis
de la Prehistòria.
Pel que fa al camp del món antic i medieval, també la seva recerca ha estat publicada en revistes
indexades de caràcter internacional: Journal of Roman Archaeology, Athenaeum, Historiae, Dialogues
d’Histoire Ancienne, Quaternary International, Latomus, Klio, Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphic, Classical Quaterly, Revue des Etudes Anciennes, Archivo Español de Arqueología, Historical
Methods: a journal of Quantitative and Interdisciplinary History, Oxford Journal of Archaeology, Late
Antique Archaeology, Journal of Archaeological Science, Classica et Mediaevalia, Journal of the
American Oriental Society, Journal of Near Eastern Studies. Pel que fa als llibres editats destaquem aquí
algunes de les editorials de caràcter nacional o internacional més reconegudes on han aparegut
publicats treballs del professorat del departament de Prehistòria: Archaeopress, Pórtico, APDCA,
Cambridge Scholar Press, Boudeaux Presses Universitaries, RBA, Oxbow, Ugarit Verlag. Aquesta recerca
cobreix també diversos camps que podem considerar capdavanters en l’estudi del món clàssic i
medieval, com pot ser l’estudi de l’explotació dels territoris i de les estructures agràries, passant per
l’aplicació de les tècniques de geofísica i teledetecció d’estructures arqueològiques, o l’anàlisi dels
materials lapidis o ceràmics. També en aquest cas, la interdisciplinarietat de bona part d’aquests

treballs, abastant camps com la geoarqueologia o els estudis paleo-ambientals, mostra la capacitat
d’innovació dels grups de recerca, interessats en les novetats metodològiques que poden aplicar-se als
estudis del món antic i medieval.
Més detall sobre les publicacions es troba a l’ANNEX 11, on es reuneix una mostra de les publicacions
amb major impacte dels últims 5 anys
4.

Premis i Distincions per mèrits en R+D+I

Tres professors que realitzen la totalitat o la major part de la seva docència al grau d’arqueologia han
rebut la distinció ICREA Academia: Rafael Mora Torcal (any 2010), Miquel Molist Muntaña (any 2011) i
Juan Antonio Barceló Álvarez (any 2014). Aquest premi té per objectiu reconèixer l'excel·lència de la
recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya.

Annexos Dimensió addicional Interacció Investigació-formació Grau d’Arqueologia
Nº

Evidència

Localització

1

Pla d’estudis del Grau d’Arqueologia

Pla d’estudis Grau d’Arqueologia

2

Enllaç web grup de recerca CEPAP

3

Enllaç web grup de recerca ARAEM

4

Enllaç web grup de recerca ASOME

5

Enllaç web grup de recerca HICOA

6

Enllaç web grup de recerca AGREST

7

Enllaç web grup de recerca OCORDE

8

Enllaç web grup de recerca GRAMPO

9

Enllaç web grup de recerca CHARTAE

2011SGR0084 - Grup de Recerca
Cultura Material i Arqueologia del
Comportament Humà (CEPAP)
2014SGR0741- Arqueologia agrària
de l’Edat Mitjana (ARAEM)
2014SGR0919 - Grup de Recerca
d'Arqueoecologia
Social
Mediterrània (ASOME)
2014SGR1111- Història del conflicte
a l'Antiguitat (HICOA)
2014SGR1169 - Grup de Recerca
Arqueologia de la Gestió dels
Recursos Socials i Territori (AGREST)
2014SGR1454Ocupació,
organització i defensa del territori
medieval (OCORDE)
2014SGR1248 - Grup de Recerca
arqueològica a la Mediterrània i al
Pròxim Orient (GRAMPO)
Grup de recerca CHARTAE

10

Continguts detallats dels diferents mòduls: guies docents i programes

Guies docents grau d’Arqueologia

11

ANNEX 1

13

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2013-2014
Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2014-2015
Llistat de TFG i el grup de recerca/projecte en que es relaciona

14

Enllaç a la web del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB

15

Enllaç WINDDAT amb les dades sobre el nombre de titulats dels anys
acadèmics 2012-2013 a 2014-2015

Campus d’Arqueologia i
Paleontologia de la UAB
Nombre de titulats del
d’Arqueologia

16

Convenis de creació Campus d’Arqueologia

ANNEX 4

17

ANNEX 5

18

Titulació de procedència dels estudiants del màster de Prehistòria,
Antiguitat i Edat Mitjana cursos 2013-2014 i 2014-2015
Dades de matrícula del màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

19

Dades sobre la procedència dels estudiants de doctorat

20

Cartell informatiu sobre l’acte d’inauguració del curs 14-15 sobre el
tema “L’aigua, element fonamental”

21

Activitats extracurriculars relacionades amb R+D+1 curs 2014-2015:
Conferències organitzades
Enllaç a la Web del departament de Prehistòria

12

22
23

ANNEX 2
ANNEX 3

grau

Fitxa titulació màster de Prehistòria,
Antiguitat i Edat Mitjana
ANNEX 6
http://www.uab.cat/web/sala-depremsa/detall-denoticia/estudiants-de-la-uabprenen-contacte-amb-el-mon-de-larqueologia-subaquatica1345667174054.html?noticiaid=134
5675477913
ANNEX 7
Departament de Prehistòria
Ciències de l’Antiguitat i l’Edat
Mitjana.
Fitxa de la titulació.

25

Enllaç a la Web del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
mitjana
Capacitat d’atracció d’estudiants Grau d’Arqueologia: Evolució de la
matrícula.
Enllaç a la Web del Servei d’Anàlisis Arqueològiques

26

Enllaç a la web del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB

Campus
d’Arqueologia
Paleontologia de la UAB

24

Servei d’Anàlisis Arqueològiques
i

27

Taula resum del perfil de professorat del grau d’Arqueologia (GA)

ANNEX 8

28

CV professorat Grau d’Arqueologia

ANNEX 9

29

Volum publicacions professorat del Grau d’Arqueologia

ANNEX 10

30

Resum de les publicacions amb major impacte dels últims 5 anys
professorat del Grau d’Arqueologia

ANNEX 11

