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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

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

Hores presencials: 45 
Treball autònom de l'alumne: 105

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició L'idioma d'impartició de la classe presencial serà el català. Les lectures seran,
preferentment, en català i castellà, però també poder ser en anglès, francès, italià o
llatí.
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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

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

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura, de caràcter propedèutic, cerca aproximar els estudiants als rudiments de l'arqueologia medieval,
focalitzant l'atenció en els discursos teòrics i metodològics de la disciplina, així com en les evidències
arqueològiques que les societats medievals, essencialment hispàniques, han deixat. D'aquesta manera, doncs, se
centrarà en els períodes històrics de la Tardo-Antiguitat, el món islàmic i les societats feudals.

 

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius que els estudiants haurien d'assolir al final del curs són els següents:

1. Conèixer i comprendre els diferents corrents teòrics que han marcat el desenvolupament de l'arqueologia
medieval des dels seus inicis fins a l'actualitat.

2. Identificar les estructures i característiques més representatives de les societats paleocristianes,
islàmiques i feudals medievals.

3. Relacionar els vestigis arqueològics amb les societats que els produïren i/o els utilitzaren i interpretar-los
des d'un punt de vista científic.

4. Aplicar els coneixements en la redacció de documentació arqueològica, d'acord amb les exigències formals
de la disciplina.

Competències

Competències específiques

Competències personals

Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
Coneixement comparat de la història de diferents èpoques i territoris
Coneixement de les diferents teories i perspectives historiogràfiques, així com de la diversitat de la
consciència del temps i la memòria històrica.
Coneixement d’altres ciències humanes i socials, en especial l’antropologia social, la història de l’art, la
geografia, l'economia i els estudis de les llengües pertinents per al coneixement de processos històrics
concrets.
Coneixement de la diversitat cultural (perspectiva antropològica), en particular de les tradicions culturals i
religioses de la humanitat i les seues relacions amb les transformacions i canvis històrics.
Capacitat per interrelacionar de manera crítica els esdeveniments i processos del present i del passat. 

Competències sistèmiques
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Coneixement i domini bàsic de la metodologia arqueològica.

Competències instrumentals

Capacitat per interpretar i utilitzar tot tipus d’informació documental i arxivística.
Coneixements generals i instrumentals de disciplines i tècniques associades: arqueologia, epigrafia,
paleografia, arxivística, diplomàtica.
Capacitat per participar, dirigir o gestionar una excavació arqueològica.
Coneixements instrumentals de la història de la conservació de monuments, dels principals criteris de
restauració, recuperació i gestió del patrimoni cultural i, en particular, arqueològic.

Competències generals

Competències personals

Coneixement i capacitat d’aplicació del mètode científic.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de raonament crític.
Coneixement dels principis i implicacions de l’ètica professional.
Motivació pel rigor i qualitat.
Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

Competències instrumentals

Capacitat d’aprenentatge autònom.
Capacitat d’organització i planificació.
Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
Comunicació oral i escrita en llengua nativa (amb experts i no experts).
Coneixement d’informàtica aplicada.
Capacitat de gestió de la informació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

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

Tema 2. Arqueologia de les societats paleocristianes

Tema 3. Arqueologia de les societats islàmiques

Tema 4. Arqueologia de les societats feudals

Eixos metodològics de l'assignatura

Pel mateix caràcter de l'assignatura, s'utilitza una metodologia docent que implica la participació activa de
l'estudiant a l'aula. Es pretén que l'alumne sigui capaç de construir el seu propi coneixement a través dels recursos
suggerits pel professor i per les activitats per ell proposades. D'aquesta manera, el docent esdevé, essencialment,
un guia que acompanya els estudiants en el seu procés d'aprenentatge.

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura segueix els supòsits de l'avaluació continuada. Les activitats 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. Cadascuna de les
fitxes haurà de pertànyer a un període històric diferent (3x20%= 60% de la nota final).

2. Lectures i participació a les activitats de classe. Cal realitzar, com a mínim, el 80% de les activitats (20%
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de la nota final).
3. Presentació oral de les conclusions d'una de les tres fitxes arqueològiques (10%).
4. Participació en el fòrum de l'assignatura, disponible al Campus Virtual (10%).

Per poder aprovar l'assignatura, cal que cada activitat obtingui una nota mínima de 4, i que la nota final ponderada
sigui igual o superior a 5.

Els estudiants que treballin a temps complet o que tinguin altres problemàtiques tenen dret a demanar una
avaluació alternativa, d'acord amb la normativa. 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.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Pel mateix caràcter de l'assignatura, s'utilitza una metodologia docent que implica la participació activa de
l'estudiant. Es pretén que l'alumne sigui capaç de construir el seu propi coneixement a través dels recursos
suggerits pel professor (articles, vídeos, classes per videoconferència) i per les activitats per ell proposades.
D'aquesta manera, el docent esdevé, essencialment, un guia que acompanya els estudiants en el seu procés
d'aprenentatge.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

L'avaluació de l'assignatura segueix els supòsits de l'avaluació continuada. Les activitats 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. Cadascuna de les
fitxes haurà de pertànyer a un període històric diferent (3x20%= 60% de la nota final).

2. Realització de les activitats proposades pel professor. Cal realitzar, com a mínim, el 50% de les
activitats (20% de la nota final).

3. Presentació oral de les conclusions d'una de les tres fitxes arqueològiques. L'estudiant ha d'enregistrar la
seva presentació i penjar-la al Campus Virtual perquè pugui ser avaluada pels seus companys i pel
professor (10%).

4. Participació en el fòrum de l'assignatura, disponible al Campus Virtual (10%).

Per poder aprovar l'assignatura, cal obtenir una nota mínima de 4 en cadascuna de les fitxes arqueològiques,
realitzar el 50% de les activitats proposades i presentar les conclusions d'una de les fitxes. A més, la nota final
ponderada ha de ser igual o superior a 5.

Els estudiants que treballin a temps complet o que tinguin altres problemàtiques tenen dret a demanar una
avaluació alternativa, d'acord amb la normativa. 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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