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Informació general de l'assignatura

Denominació ARQUEOLOGIA MEDIEVAL

Codi 100091

Semestre d'impartició 2N 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 CASSANYES ROIG, ALBERT

Departament/s HISTÒRIA

Idioma/es d'impartició L'idioma d'impartició de la classe presencial serà el català. Tanmateix, en casos
específics s'atendrà l'estudiant amb la seva llengua materna sempre i quan aquesta
sigui el castellà, l'anglès, l'italià i el francès.

2018-19



Professor/a (s/es)

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CASSANYES ROIG, ALBERT albert.cassanyes@historia.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura d'Arqueologia Medieval ofereix formació específica per assimilar els discursos teòrics i metològics
per l'estudi i l'anàlisi dels periodes històrics de la Tardo-Antiguitat, l'Edat Mitjana i l'Islam Clàssic. 

La coexistència de l'arqueologia amb fonts textuals, artístiques, geogràfiques, antropològiques, etc., demana una
acurada formació en el tractament de les dades degut a la seva heterogeneïtat tant en el contingut com en el
context. 

En el transcurs del curs, s'oferirà formació respecte les evidències materials contextualitzades amb cada període
històric i la corresponent cultura. 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en el següent temari:

Bloc 1:

Tema 1. Introducció. Límits territorials i cronològics.

Tema 2. Definició de l'arqueologia medieval.

Tema 3. Història i arqueologia medieval.

Tema 4. Historiografia de l'arqueologia medieval.

Bloc 2:

Tema 5. Arqueologia d'al-Àndalus.

Tema 6. Arqueologia funerària.

Tema 7. Arqueologia de l'arquitectura. 

Tema 8. Arqueologia de l'agricultura. 

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació s'estructura en dos apartats:

1. Treball escrit. Elaborar una carta arqueològica:

- Presentar 3 cartes arqueològiques referents a 3 temàtiques diverses del període medieval. Cada treball
equivaldrà a un 30% de la nota.
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2. Assistència a classe i a les activitats de fora l'aula. Equivaldrà a un 10% de la nota. 
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