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Prerequisits

Sense requisits previs.

Objectius

1. Definir la noció de "complexitat" aplicada a societats estudiades per l'arqueologia.

2. Considerar les dinàmiques històriques de societats ágrafas que suposen expansions territorials,
integracions interterritorials, sistemes-món i relacions de dependència centro-perifèria, les seves bases
materials i les seves configuracions polític-ideològiques.

3. Considerar les dinàmiques històriques de societats àgrafes que suposen crisis i col·lapses, trajectòries de
creixement-decreixement, agregació-desagregació, centralització-descentralització, així com conjuntures de
catàstrofes i epidèmies.

4. Presentar les posicions teòriques i les metodologies utilitzades en els estudis des de l'arqueologia
prehistòrica sobre els temes tractats.

5. Presentar i analitzar alguns casos de societats àgrafes, objecte d'estudis des de l'arqueologia prehistòrica,
que il·lustrin els temes tractats, en geografies i temps històrics diferents.

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.

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

Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi.
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
Avaluar críticament les fonts i els models teòrics.
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.
Dominar els processos de canvi que es produeixen a la prehistòria.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Identificar els mètodes propis de l'arqueologia i la seva relació amb l'anàlisi històrica.
Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
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.

Continguts

1. "Complexitat" en Arqueologia.

2. Dinàmiques històriques de Gènesis i Finals i les Societats Àgrafes.

3. Expansions Territorials i Integracions Territorials: Bases Materials i Configuracions Polític-Ideològiques.

4. Sistemes-món i relacions de dependència i de centre-perifèria.

5. Catàstrofes i Epidèmies: Implicacions i conseqüències en Societats Prehistòriques.

6. Crisi i Col·lapses: Trajectòries de creixement-decreixement, agregació-desagregació,
centralització-descentralització, estratificació-horitzontalitat.

Metodologia

1. Classes expositives sobre els continguts enunciats en el temari. Plantejament freqüent de temes per al
debat a l'aula.

2. Exposició dels treballs sobre casos concrets i debat i comentari a l'aula.

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
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Activitats pràctiques d'aula 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

Avaluació

1. Un treball escrit, individual o en grup, sobre un cas d'estudi. Reevaluable

2. Una exposició a classe dels continguts del treball sobre un cas d´estudi

3. Intervenció individual breu al voltant de qúestions referides alguns dels temes desenvolupats a classe

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, s´ informarà (Campus Virtual) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

La qualificació de No avaluable s'aplicarà sempre que no s'hagi lliurat més del 30% de les activitats
d´avaluació.

En cas que es 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.

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

Assaig individual 25 10 0,4 2, 3, 4, 10

Exposició pública i debat 25 20 0,8 3, 10

Treball temàtic escrit 50 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Programari

Word, Power Point, lector de PDF, navegador internet
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