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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. Es poden donar textos en
català, castellà, anglès, italià i llatí.
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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

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

Les tutories s?n els dilluns i els
dimarts, d'11.30 a 13.00 h. al
despatx 1.4.1. Tamb? poden ser
concertades a l'adre?a de correu
electr?nic
albert.cassanyes@historia.udl.cat

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 temari següent:

Bloc 1: L'arqueologia medieval com a ciència

Tema 1. L'arqueologia medieval: definició i principals corrents.

Tema 2. L'arqueologia medieval i les fonts documentals.

 

Bloc 2: Arqueologia de les societats islàmiques

Tema 3. Les ciutats i les cases islàmiques.

Tema 4. Arqueologia rural: alqueries, almúnies i recursos hídrics

Tema 5. Les necròpolis islàmiques

 

Bloc 3: Arqueologia de les societats feudals

Tema 6. El poblament feudal: dels pobles a les ciutats.

Tema 7. El paisatge feudal.

Tema 8. Arqueologia funerària del feudalisme.

Sistema d'avaluació

2019-20



Les activitats d'avaluació que l'estudiant ha de dur a terme per poder superar l'assignatura són les següents.

1. Tres fitxes arqueològiques, d'acord amb un model que serà proporcionat pel professorat (3x20%= 60% de la
nota final)

2. Lectures i participació a les activitats de classe (30% de la nota final). Cal realitzar, com a mínim, el 80%
de les activitats.

3. Presentació oral de les conclusions d'una de les tres fitxes arqueològiques (10%).

Els estudiants que treballin a temps complet o que tinguin altres problemàtiques tenen dret a demanar una
avaluació alternativa. La sol·licitud s'ha de fer en el termini de cinc dies des de l'inici del semestre i adreçada a la
Secretaria de la Facultat de Lletres.
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