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Informació general de l'assignatura

Denominació PREHISTÒRIA GENERAL

Codi 100064

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació RAFEL FONTANALS, NURIA

Departament/s HISTORIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Altres idiomes: Anglès i Castellà (lectures)

Horari de tutoria/lloc Despatx: 1.30 (i 0.25) 
Tel.: 973702101/3157 
concertar via e-mail

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

RAFEL FONTANALS, NURIA nrafel@historia.udl.cat 6
Despatx 1.30
Prèvia cita per correu CV

Informació complementària de l'assignatura

Descripció: estudi dels principals processos històrics durant la Prehistòria des d’una perspectiva universal

Els objectius d'aquesta assignatura són extensos, ja que cal tenir en compte que per bona part de l’alumnat aquest
serà l'únic contacte amb aquesta disciplina al llarg de la seva carrera universitària. Per això ha de complementar
uns continguts suficientment generals com per a què aquells i aquelles estudiants que no prossegueixin estudis
relacionats amb la prehistòria tinguin un coneixement dels processos més rellevants, i que els que s’interessin
específicament en Prehistòria i/o Arqueologia aconsegueixin unes bases a partir les quals prosseguir la seva
formació.

Des del punt de vista dels continguts pretén:

Introduir als conceptes bàsics amb què opera la Prehistòria. especialment aquells referits a la cronologia
Presentar una visió àmplia de la Prehistòria en els seus diferents camps.
Proporcionar un panorama, general, i en la mesura del possible complet, dels processos de canvi històric
que van tenir lloc des de l'aparició dels humans fins l'aparició de socoietats complexes, amb una especial
referència al cas europeu

Des del punt de vista de les competències i habilitats:

Utilització aplicada de les TIC: interrelació entre la professora i els alumnes, eines de treball de
l'assignatura.
Incentivar la lectura, de manera que la irrupció de les noves tecnologies en l'ensenyament superior no
comporti el desús i l'oblit de les pràctiques tradicionals de consulta bibliogràfica.
Treballar les capacitats d'expressió escrita, la capacitat de síntesi, l'estructuració dels continguts del
missatge, la transmissió d'idees, etc...
Aconseguir que l'alumnat adquireixi una terminologia bàsica en Prehistòria, que sàpiga expressar-se amb la
precisió requerida en l'àmbit d'aquesta Ciència, essent capaç de raonar en termes científics.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

objectius formatius

1. Proporcionar un panorama general, dels processos de canvi històric
que van tenir lloc des de l'aparició dels humans fins l'aparició de les
societats complexes, amb una especial atenció a la prehistòria europea

2 . Incentivar la lectura i el raonament crític

3. Treballar les capacitats d'expressió escrita i oral, la capacitat de
síntesi, l'estructuració dels continguts del missatge, la transmissió
d'idees, etc...

2016-17



Competències

Competències

Coneixement detallat d’un període específic del passat de la Humanitat

Capacitat d’anàlisis i de síntesi

Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. QÚESTIONS INTRODUCTÒRIES: Prehistòria, arqueologia i història. La cronologia: datació absoluta i relativa.
El caràcter de les societats prehistòriques: clans, tribus, societats de cabdillatge i estats antics

2. ELS PRIMERS HUMANS. L'evolucionisme des de Darwin fins a l'actualitat. El medi en què es desenvoluparen
els primers humans. Els primers homínids: Àfrica. El procés d'ocupació d'Europa i el Pròxim Orient: els primers
pobladors i l'home modern. Els processos d'ocupació d'Àsia i Amèrica.

3. L'ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA. El paleolític: cronologia, tecnologia lítica, estratègies econòmiques,
estructura social i art.

4. L'HOLOCÈ. Els canvis en el medi. El mesolític: noves formes de vida

5. L'ECONOMIA DE PRODUCCIÓ. El neolític: definició, hipòtesis explicatives sobre el seu origen al Pròxim Orient
i la seva expansió a Europa. Transformacions tecnològiques, econòmiques i socials. L'aparició del neolític a Àsia,
Àfrica i Amèrica

6. EL MEGALITISME EUROPEU. Característiques i cronologia. Hipòtesis explicatives. El megalitisme a la façana
atlàntica europea i el Mediterrani

7. LA METAL·LÚRGIA I LES PRIMERES SOCIETATS METAL·LÚRGIQUES. Metalls i minerals natius.
Tecnologia: mineria i metal·lúrgia. Els primers focus metal·lúrgics. Transformacions socials

8. LES PRIMERES SOCIETATS ESTATALS. El Próxim Orient, Egipte, Grècia, la ïndia i la Xina

9. L'EDAT DEL BRONZE I LA PRIMERA EDAT DEL FERRO A EUROPA. L'inici de la complexitat a l'Europa del II
mil·lenni. El desenvolupament de les societats complexes i els grans sistemes regionals del final de l'edat del
bronze i la primera edat del ferro.

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

 

Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

observacions O* Activitat %*
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Assistència i
participació (As)  Autoevaluació   10

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

TA 1
TA 2

Prova escrita consistent
en un tema i tres
preguntes curtes

O,1
O.3
O.4

AV1
AV2

30
30

Informe (In) /
Treballs (T)

T1: Resums pràctiques (3)
 
 
T2: Treball individual

 
O,1
O.2
O.3

T

5
5
 

20

TOTAL     100

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

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

C. Renfrew, P. Bahn; Arqueología. Teorías, métodos y práctica.Ed. Akal, Madrid, 1993.

J. Alcina, coord.; Diccionario de Arqueología. Alianza, Ed., Madrid 1998.

 

J.J. Eiroa; Prehistoria del mundo. Sello Editorial, Barcelona 2010.

B. Cunliffe, ed.; The Oxford Illustrated prehistory of Europe. Oxford University Press 1994 (traducció a l'espanyol:
Prehistoria de Europa Oxford. Ed. Crítica, Grijalbo-Mondadori, Barcelona 1998)

A. Johnson, T., Earle; La evolución de las sociedades humanas: de los grupos cazadors-recolectores al estado
agrario, Ariel Prehistoria, Barcelona, 2003.

 

Bibliografia complementària

J.L. Arsuaga, I., Martínez; La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana; col. Tanto por Saber, Ed.
Temas de Hoy, Madrid, 1998.

E. Carbonell,  coord.; Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes, Ariel Prehistoria, Barcelona, 2005.

V. M. Fernández; Arqueología Prehistórica de África, Ed. Síntesis, Madrid, 1996.

M. Rivera, M.C., Vidal; Arqueología americana, Ed. Síntesis, Madrid, 1994.

O. Aurenche, S.K., Kozlowski;  El orígen del neolítico en el Próximo Oriente. El paraíso perdido. Ariel Prehistoria,
Barcelona, 2003.

Ch. L. Redman; Los orígenes de la civilización. Desde los primeros agricultores hasta la sociedad urbana en el
Próximo Oriente, Ed. Crítica, Barcelona, 1990.

J.P. Mohen; Metalurgia prehistórica. Masson S.A., Barcelona, 1991.

J.J. Eiroa et al.; Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria. Ariel Historia, Barcelona, 1999.
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