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Objectius acadèmics de l’assignatura
1.

2.

3.
4.

5.

Conèixer les principals civilitzacions antigues de la meditarrània a partir de l'estudi de les restes arqueològiques i
manifestacions artístiques, tot valorant l'important llegat del
seu passat.
Tenir una àmplia visió temporal i espacial respecte
l'evolució de les civilitzacions antigues dins del marc de la
mediterrània.
Saber interpretar la ciutat com un espai unitari i plural, on
s'articulen aspectes polítics, socials, econòmics i religiosos.
Mostrar i valorar les empremtes de l'antiguitat que han
arribat a la Península Ibèrica, dins del seu context històric
del mo-ment.
Adquirir els coneixements bàsics que caracteritzen el
patrimo-ni historicoartístic que marquen empremta en cada
civilització antiga.

Continguts fonamentals de l’assignatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Els éssers humans i la història. El temps històric.
Pobles semites i indoeuropeus en l’antiguitat.
Mesopotàmia en el III mil·lenni.
Egipte en el III mil·lenni.
Mesopotàmia en la 1a meitat del II mil·lenni.
Egipte en la 1a meitat del II mil·lenni.
Mesopotàmia i Egipte a la 2a meitat del II mil·lenni.
El món dels vius i dels morts.
El naixement de la civilització grega: primeres cultures de
l’Egeu i edat fosca (obscura).
La colonització grega a la mediterrània. Influència a la
Península Ibèrica.
La colonització fenícia a la mediterrània. Influència a la
Península Ibèrica.
Les ciutats-estat: Atenes y Esparta.
El món hel·lènic.
Origen i formació dels Tartessos.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Itàlia preromana i la civilització etrusca.
Els Ibers I. Origen i distribució territorial.
Els Ibers II. Cultura i societat.
Roma i l’Imperi Romà.
Cultura i societat romana.
La religió al món romà.
La romanització de la Península Ibèrica. Significació dins del
marc de la Mediterrània.
22. La caiguda de l’Imperi Romà. Conseqüències.

Eixos metodològics de l’assignatura
Les sessions consistiran en explicacions del tema en concret. En elles
s’exposarà d’una manera distesa i amena la temàtica a tractar amb el
recolzament de material gràfic (mapes, textos, PowerPoint,...).
El material gràfic fotocopiat es recollirà a la fotocopiadora de la
Universitat de Lleida.
En determinades sessions, 10 minuts abans d’acabar, s’establirà un
petit col·loqui per afavorir la participació dels alumnes i poder debatre les diverses opinions al respecte.
Un dissabte per determinar, es realitzarà una sortida facultativa a
Tarragona per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits al
llarg de les classes. D’aquesta manera podrem observar i analitzar in
situ aspectes ja comentats i descobrir-ne d’altres.

Sistema d’avaluació
L’avaluació serà continuada i es valoraran els següents aspectes:
Assistència a les sessions: 10%
Participació dels alumnes: 20%
Presentació individual d’un treball d’investigació respecte a
qualsevol aspecte relacionat amb l’assignatura. El text és presentarà

mecanografiat i tindrà una extensió de 5/6 folis màxim, i es lliurarà
un mes abans de finalitzar el quadrimestre.
Contingut del text o tema: 60 %
Exposició oral del text o tema: 10%
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Recursos on-line
Biblioteques, arxius, internet.

