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Informació general de l'assignatura

Denominació POBLES PREROMANS I ROMANITZACIÓ

Codi 100090

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 POU VALLES, JOSEP

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'alumne

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 6 crèdits teòrics
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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

POU VALLES, JOSEP jpou@historia.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura preten formar a l’alumnat en el coneixement protohistòric de la península Ibèrica i la posterior
romanització, especialment del que actualment és Catalunya, transmetent un esperit crític davant dels
paradigmes vigents i estimulant una visió transversal de les diferents manifestacions culturals, econòmiques,
socials i rituals del període que va des del segle VIIaC fins al canvi d'era.
S’analitazaran les teories existents sobre la formació de les diferents ètnies ibèriques en el context de la formació
dels procesos de cabdillatge i, posteriorment, els estats arcaics, comparant-los amb el que succeïa en altres
indrets de la Mediterrània i la influència dels colonitzadors fenicis, púnics, grecs i romans. Les hipòtesis sobre
l’evolució de l’economia de producció i l’aparició de la metal.lúrgia del ferro, així com l’evolució de les pràctiques
d’enterrament i de les diferents manifestacions artístiques al llarg d’aquesta etapa.  
La formació teòrica es complementarà amb una sortida de camp a jaciments o museus de l’àrea catalana i la
docència inclourà l’ús de les TIC per il.lustrar les diferents problemàtiques.
Es desenvoluparan també debats a classe sobre problematiques concretes .
La superació de l’assignatura s’avaluarà a partir de la participació en aquestes activitats, un exàmen teòric i un
treball sobre algun tema no desenvolupat a classe.

Objectius acadèmics de l'assignatura

O.1.- Conèixer els principals corrents teòrics existents en la investigació arqueològica. 

O.2.- Comprendre que la finalitat última de l'Arqueologia és la reconstrucció del context històric que acompanya a l'
"objecte": artefacte i / o ecofacte.

O.3.- Aprendre els diferents mètodes i aproximacions empíriques o experimentals que permeten obtenir dades per
a tal contextualització.

O.4.- Saber utilitzar l'estadística com a mètode objectiu de formulació i contrastació d'hipòtesis.

O.5.- Saber interrelacionar les dades de naturalesa diferent (material o no) en el marc de la construcció d'un discurs
històric i/o d'un model teòric d'interpretació

Competències significatives

Competències bàsiques i generals, segons Memòria verificada del grau d'Història (2015)

- CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

- CG4. Posseir les capacitats, eines i recursos (incloent-hi les TIC) per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi d'informació

Competències específiques

- Capacitat d'establir anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional
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- Capacitat de recerca, gestió, integració i interpretació de material escrit, audiovisual, cartogràfic o plàstic

- Coneixement de les principals teories i conceptes bàsics de les diferents disciplines relacionades amb
l'arqueologia i ciències auxiiiares

- Capacitat d'estudi de casos i solució de problemes a partir de la comparació d'escenaris i informacions mitjançant
el descobriment d'analogies i diferències, el treball amb taules comparatives, representacions visuals de dades,
tècniques estadístiques, sistemes d'informació, etc.

- Escriptura acadèmica individual i col·laborativa, des de treballs de síntesi a preparació d'informes públics i
documents tècnics especialitzats.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Els inicis de l'Edat del Ferro

2.- Ibèria a les fonts clàssiques

3.- Origen dels pobles ibers

4.- L'estructura del poblament

5.- Estructura econòmica dels ibers

6.- El comerç colonial

7.- L'arquitectura dels ibers

8.- Religió dels pobles preromans

9.- Els enfrontaments amb Roma

10.- La romanització

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD O* G* HP* HNP*

Classe magistral (M) M: Veure temari O.1, O.2, O.3,
O.4, O.5

 T  55   80

Seminaris (S)      

Pràctiques (P) P.1: Sortida de camp: Ciutadella Ibèrica de Calafell O.2, O.5 PC 5    -

Treballs (T) T.1: La dona en el món ibèric     O.3, O.4 Ind.   - 10

Tutories (Tut)      

Altres (AA)      

Avaluació (AV) Veure taula mecanismes d'avaluació     

TOTAL     60  90

O: Objectiu. T: grup teoria. PA: grup práctiques aula. PC: grup pràctiques de camp. HP: hores presencials de
l'alumne. HNP: hores no presenciales de l'alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Les classes teòriques  tindran lloc en l'aula i horaris establerts en la guia acadèmica de la Facultat.

L'examen escrit s'efectuarà al final del quatrimestre.

La sortida de camp es durà a terme un dimecres pel matí en els dia concertat prèviament amb l'alumnat. 

Sistema d'avaluació

Mecanismes
d'avaluació

codificació / descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència
i participació (As)

As: Assistència a classe i tutories  Co-avaluació O.1, O.2, O.3,
O.4, O.5

M  20

Taller
d'avaluació (TA)

     

Informe (In) /
Treballs (T)

T.1: La dona al món ibèric Prova escrita O.1, O.2, O.3,
O.4, O.5

   T1, T2,
T3, T4

20

Altres (A)
A: Assistència sortides camp
A: Examen final

 
Prova escrita

O.3
O.1, O.2, O.3,

O.4, O.5

        P1,
P2
 

 10
50

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen
dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més
informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de
Lletres.
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