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Informació general de l'assignatura

Denominació ARQUEOLOGIA, TERRITORI I PAISATGE

Codi 100089

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història (R 2015) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SABATE CURULL, FLOCEL

Departament/s HISTÒRIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores presencials 
90 hores treball autònom de l'estudiant

Idioma/es d'impartició Català i Castellà
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GONZÁLEZ CENTELLES,
ÀNGELA

angelagcentelles@historia.udl.cat 4

SABATE CURULL, FLOCEL flocel@historia.udl.cat 2

Informació complementària de l'assignatura

L'arqueologia del paisatge és una disciplina imprescindible per analitzar el comportament de les societats envers al
seu entorn. La comprensió del paisatge històric, la seva caracterització i evolució, és fonamental per comprendre i
analitzar elements tan considerables com els sistemes socio-econòmics, els models de poblament, la
jerarquització del territori i l'impacte de l'activitat antròpica, entre d'altres.

L'assignatura es dividirà en quatre grans blocs dividits per temàtica on es treballarà sobre el concepte de paisatge,
els corrents historiogràfics, les formes i els documents de treball i les diferents metodologies  per a l'estudi del
paisatge, enfatitzant l'aplicació de noves tecnologies com els Sistemes d'Informació Geogràfica i les Bases de
Dades. 

 

 

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

O1. Conèixer la definició d’arqueologia del paisatge així com les diferents disciplines que l’integren.

O2. Conèixer el potencial interpretatiu de la disciplina.

O3. Conèixer els diferents models de poblament.

O4. Conèixer els mètodes per analitzar i caracteritzar les modificacions antròpiques.

O5. Aplicar els Sistemes d'Informació geogràfica per a la interpretació del territori.

 

 

Competències significatives

C1. Capacitat d'aplicar les diferents metodologies segons les necessitats de l'estudi.
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C2. Capacitat per plantejar estudis de territori a escala macro i meso espacial.

C3. Capacitat per a la gestió de la informació: recopilació sistemàtica, selecció i presentació de la informació.

C4. Capacitat per identificar i interpretar l'activitat antròpica.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

- L'arqueologia del paisatge: Definicions, conceptes, corrents historiogràfiques, àmbits d'investigació i objectius de
la disciplina.

- Formes i documents de treball: Estudi de les diferents fonts i documents que ens permeten i ajuden en la
interpretació del paisatge.

- Metodologia: Anàlisi de les diferents metodologies aplicables a l'estudi del paisatge -context paisatgístic, context
estratigràfic i formació del jaciment.

- Métodes de registre i interpretació: Sistemes d'Informació geogràfica, fotogrametria i bases de dades.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat Codificació/Descripci/ TPD O

Classe
magistral

M: Veure els contiguts
O.1, O.2, O.3,
O.4

Pràctiques
P1. Prospecció arqueològica
P2. Pràctiques a la sala d'informàtica de Sistemes
d'Informació geogràfica

O.5

Treballs
T1. Entrega dels comentaris de text
T2. Entrega de la pràctica 1 i 2
T3. Entrega del treball final

 

Tutories Seguiment dels treballs  

Avaluació Veure taula d'avaluació  

   

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

- BLOC 1: L'arqueologia del paisatge: Setmanes 1, 2 i 3 del primer semestre.
- BLOC 2: Formes i documents de treball: Setmanes 4, 5 i 6 del primer semestre.
- BLOC 3: Metodologia: Setmanes 7, 8 i 9 del primer semestre.
- BLOC 4: Métodes de registre i interpretació: Setmanes 10, 11 i 12 del primer semestre.

Sistema d'avaluació
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Mecanismes
d'avaluació

codificació/descripció criteris
   % 

 

Assistència i
participació

Assistència a classe, seminaris i pràctiques   10 

Examen Examen tipus test   20

Comentaris de text Comentaris dels textos treballats a classe   20

Memòries pràctiques
Memòries sobre la metodologia aplicada durant les
pràctiques

  20

Treball final Treball final fent ús de Sistemes d'informació geogràfica   30
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