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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20205 - Prehistòria I
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens Experimental)
Semestre Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

17:00h 19:00h Dimarts 28/09/2010 31/05/2011 220H
José Simón Gornés Hachero

simon.gornes@uib.es
16:00h 17:00h Dimarts 05/10/2010 21/12/2010 BF10 Edifici

Ramón Llull

Bartomeu Salvà Simonet No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Història Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

L'assignatura de Prehistòria I s'estudiaran les primeres fases i cultures de la història de la Humanitat. Fent
especial referència al procés d'hominització i a les primeres societats caçadores recolectores.

Es tracta d'una assignatura amb un marcat caràcter teòric on es defineixen les estructures més bàsiques
de les societats humanes. Es farà especial incidència als principals fenòmens relacionats amb el procés
d'hominització: canvis antropomòrfics, adaptacions ecològiques, procesos tecnològics, i organització social
dels grups. A la vegada també s'aprofundirà en las diferents característiques dels grups caçadors recolectors
del palolític i epipalolític.

Aquesta assignatura, es realitza després d'una primera assignatura de caràcter introductori que es va impartir
al primer curs: Introcducció a les comunitats prehistòriques. A la vegada té relació amb l'assignatura de segon
curs Prehistòria II que suposa un continum temporal en el desenvolupament de la història de la humanitat i
on s'explicarà el principals trets relacionats amb les primeres comunitats productores.

Requisits
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El formar part del segón curs de la carrera d'Història és important haver superat les assignatures del 1 curs,
especialment l'assigantura de l'Introducció a les comunitats prehistòriques.

Recomanables

Per cursar aquesta assignatura no calen requesits esencials, dintre dels recomanbles es citen els següents:

1. L'hàbit de buscar explicacions multicauslas i de diversa naturalesa dels fets, els fenòmens i els
comportaments socials.

2.- Tenir una bona comprensió lectora, amb una desenvolupada capacitat d'anàlisi, relació i síntesi.

3.- Tenir una bona expressió oral i escrita a l'hora d'estructurar el discurs expositiu.

Competències

Les competències d'aquest assignatura queden definides en el plà d'estudi. Entre elles es poden destcar les
següents:

Específiques

1. 1.- CE3 Dominar les tècniques bàsiques per a la realització de treballs d'iniciació a la investigació,
adeqüats al nivell de grau de cada període històric..

2. 2.- CE5 analitzar la situació de les societats humanes en els diversos períodes històrics, les seves
relacions amb àmbits geogràfics distints al propi, amb el médi ambient, i els recursos materials al seu
abast..

3. 3.- CE6 Utilitzar el criteri multicausal per entendre, analitzar, i explicar els fenòmens històrics i els
comportaments de les societats..

4. 4.- CE11 Comprendre les relacions establertes entre les societats que des de àmbits geogràfics i
culturals diferents, han compartit un mateix espai temporal..

Genèriques

1. 1.- CG2 Comprendre emprar i ser capaç d'explicar el lleguatge propi de la història així com l'específic
de cada un dels períodes en que es divideix..

2. 2.- CG5 Ser capaç d'accedir de forma autónoma a noves aportacions de la disciplina històrica (noves
corrents historiogràfiques, noves metodologies, nova bibliografia, etc.) Valorant-les com a fruit d'un
enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i aprenentatge com a
pròpi de tota la vida..

Continguts

Continguts temàtics
Prehistòria I. Hominització i societats de caçadors recolectors

BLOC TEMÀTIC I. QÜESTIONS GENERALS.

1.- EL PALEOAMBIENT QUATERNARI

.- Peridodificació i generalitats.
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.- Les alternançes climàtiques del pleistocé.

.- Les glaceres, fenòmens pluvials i periglaciars.

.- Terrasses marines i fluvials.

.- Els dipòsits de loes.

.- La fauna i la flora quaternàries.

.- Els canvis de l'Holocé.

2.- FONAMENTS BÀSICS DE TECNOLOGIA LÍTICA.

.- Matèries primeres, orígen i extracció. La cadena operativa lítica.

.- La talla d'instruments lítics.
Útils i sistema de tala i retoc.
Instruments a partir del núcli.
Els productes de les ascles.
La tècnica Levallois
.- Tipologia i funció dels instruments.
.- L'instrumental osi i de banyam.
Tipus i us d'alguns instruments.
Instruments amb funció sumptuària, ideològica i simbòlica.
.- Les traces d'us.

BLOC TEMÀTIC II. HOMINITZACIÓ.

3.- EL PROCÉS D'HOMINITZACIÓ.

.- El concepte d'hominització. Història del registre fòssil.

.- Fase I:
Els preaustralopitècids i els homínids del gènere Australopithecus.
.- Fase II:
Els Paranhtropus
El gènere Homo.
L'Homo Hàbilis
L'Homo Ergaster.
El poblamjent euroasiàtic: Homo Herectus i Antecessor.
L'Homo Hidelbergensis i el Sapiens Neardentalensis.
L'Homo sapiens Sapiens: varietats i la seva relació filogenètica amb altres espècies i
subespècies del gènere Homo.

BLOC TEMÀTIC III. LA SEQÜÈNCIA CAÇADOR RECOLECTOR.

4.- EL PALEOLÍTIC SUPERIOR.

.- Etologia i subsistència dels primers homínids
Paleoambient i explotació dels recursos de subsistència.
La recerca de carronya, la recol·lecció i la caça
Vida social.
Ús del territori i les primeres estructures d'hàbitat.
.- L'aparició dels primers jaciments arqueològics.
Assentaments i estructures d'habitació.
Caça i recol·lecció durant el paleolític Inferior.
.- Els primers complexos tecnoculturals.
Pebble Culture i Olduwaiense.
.- Les fàcies Abbevillà i Axelià, les sevs manifestacions regionals.
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.- Les indústries no axelianes.

5.- EL PALEOLÍTIC MIG.

.- El complex cultural musterià i les sevs variants.
Les hipòtesis de Bordes-Binford.
.- Manifestacions regionals dels tecnocomplexes del paleolític Mig.
.- L'explotació dels recursos: caça oportunista o especialització regional?
.- Tipus d'assentaments.
Cove si abrigs
Estructures complexes i o latents.
Les primeres manisfestacions funeràries.
Altres complexes tecnoculturals del paleolític Mitjà.

6.- EL PALEOLÍTIC SUPERIOR I.

.- La periodització dels complexes tecnoculturals
Els problemes de la transició.
El Paleolític Superior Antic.
Perigordià i Aurinyacià.
Algunes referències regionals.
El paleolític Superior Recent.
El Solutrià, caracterització, orígen i extensió.
El Magdalenià. Apogeu de la tecnologia òssia.
.- El Paleolític Superior extraeuropeu.
El Pròxim Orient.
Àfrica i Àsia.
.- El poblament americà.

7.- EL PALEOLÍTIC SUPERIOR II

.- Les activitats econòmiques.
El territori i el seu us.
Caracterització dels assentaments.
Les estratègies de caça i recol·lecció.
Bàsicament caçadors.
Bàsicament recol·lectors.
De la caça oportunista a la caça especialitzada.
Diversificació dels recursos i les economies d'ample espectre
.- L'organització social.
Banda i clan familiar.
Mobilitat, nomadisme i tendències cap a la sedentarització.
Equilibri i control demogràfic.
.- Els sistemes de creences.
Testimonis religiosos, poca claretat de les dades i l'etnologia.
El xamanisme.
Ritus de màgia i fertilitat.
El subsistema funerari, jaciments i rituals.
.- L'art paleolític.

8.- CAÇADORS I RECOL·LECTORS DEL POSTGLACIAL. EPIPALEOLITIC I
MESOLÍTIC.

.- Tipologia lítica, la microlitització.
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.- Formes d'adaptació al nou medi ambient.
Caçadors i pescadors, recolectors i mariscadors.
El trànsit a les economies productores.
Procesos de sedentarització i expansió demogràfica.
.- Principals complexes tecnoculturals
L'Epipaleolític del Nord i Centre d'Europa.
El Mesolític al Pròxim Orient.
El Mesolític al Mediterràni.
.- Les manifestacions artístiques dels caçadors recol·lectors postglacials.

Metodologia docent

A nivell metodològic aquesta assignatura desenvolupa un seguit d'estratègies docents que es passen a
relacionar:

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Continguts teòrics Grup gran (G) Amb les classes teòriques es pretèn que l'alumne conegui els aspectes
bàsics del procès d'hominització i de les primeres societats caçadores
recol·lectores. Els continguts es donaran a partir d'estratègies expositives
per part del professorat amb suport d'audiovisual i campus extens.

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Es realitzaran seminaris sobre un tema específic que es consideri d'especial
rellevànccia per l'assoliment dels objectius docents de l'assignatura. El
seminari anirà precedit de tot un material docent penjat a campus extens
per poder desenvolupar-lo correctament.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Es realitzaran classes pràctiques al laboratori de prehistòria per tal de
que l'alumne pugui conèixer els protocols d'investigació del material
arqueològic.

Pràctiques externes pràctiques externes. Grup mitjà (M) es realitzaran pràctiques a excavacions arqueològiques per tal de que
l'alumne pugui conèixer la metodlogia de treball arqueològic. D'on s'extreu
la informació del discurs expositiu de l'assignatura.

Avaluació Avaluació Grup gran (G) Demostrar un coneixament dels continguts treballats durant el curs.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i treball individual Estudi dels continguts teòrics i preparació de les prove secrites de l'avaluació.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Continguts teòrics 31 1.24 20.67

Seminaris i tallers Seminaris 5 0.2 3.33

Classes pràctiques Classes pràctiques 10 0.4 6.67

Pràctiques externes pràctiques externes. 10 0.4 6.67

Avaluació Avaluació 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball individual 90 3.6 60

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Es realitzaran seminaris sobre un tema específic que es consideri d'especial rellevànccia per l'assoliment

dels objectius docents de l'assignatura. El seminari anirà precedit de tot un material docent penjat a campus

extens per poder desenvolupar-lo correctament.

Criteris d'avaluació Capacitat d'interactuar en grup i demostrar un coneixement dels materials de preparació del seminari.

Demostrar una certa capacitat dialéctica.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
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Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Es realitzaran classes pràctiques al laboratori de prehistòria per tal de que l'alumne pugui conèixer els

protocols d'investigació del material arqueològic.

Criteris d'avaluació Assistència a les pràctiques. Capacitat de redactar un informe per escrit de les pràctiques realitzades.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

pràctiques externes.

Modalitat Pràctiques externes

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció es realitzaran pràctiques a excavacions arqueològiques per tal de que l'alumne pugui conèixer la metodlogia

de treball arqueològic. D'on s'extreu la informació del discurs expositiu de l'assignatura.

Criteris d'avaluació Capacitat d'adaptar-se al treball en grup d'una excavació.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Avaluació

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Demostrar un coneixament dels continguts treballats durant el curs.

Criteris d'avaluació Demostrar un coneixement dels continguts treballats durant el curs i també de la bibliografia emprada.

Capacitat de el·laborar un discurs ben estructurat i coherent.

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En els següent bloc es presenta la bibliografiab bàsica. A la complemetaria es podrà accedir al Campus
Extens a l'inici de cada bloc de continguts, ja que alguns dels títols són articles que s'exposaran al campus
extens en format pdf. Els següents llibres citats a la bibliografia bàsica són de lectura obligatoria i la seva
comprensió s'avaluarà a la prova escrita.

Bibliografia bàsica

ARSUAGA, J.L. Y MARTÍNEZ, J. (1998).: La especie elegida. Madrid.
COPPENS, Y I PICQ, P. (2004).: Los orígenes de la humanidad. Tom II i II. Madrid.
SAHLINS, M. (1983).: Economía de la Edad de Piedra. Madrid.
GAMBLE, C. (2001).: Las sociedades paleolíticas de Europa. Ariel Prehistoria. Barcelona.
EIROA, J.J. (2000).: Nociones de Prehistoria General. Barcelona.

Bibliografia complementària

ARSUAGA, J.L. (1995).: El collar del neardental. En busca de los primeros pensadores. Madrid.
ARSUAGA, J.L. Y BERMUDEZ, I. (1998).: La especie elegida. Madrid.
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ARSUAGA, J.L.; BERMUDEZ, J.Mª. Y CARBONELL, E. (1994).: La sierra de Atapuerca. Los hominidos
y sus actividades. Rev de arqeueología 159, p. 12-25. Madrid.
CAVALLI-ESFORZA, L. Y CAVALLI-ESFORZA, F. (1993).: Chi siamo. La storia della diversità umana.
Milano.
CHAMPION, T. Y GAMBLE, C. (1990).: Prehistoria de Europa. Barcelona.
DOMINGEZ-RODRIGO, M. (1997).: El primate excepcional. El orígen de la conducta humana. Barcelona.
GROENEN, M. (2000).: Sombra y luz en el arte paleolítico. Barcelona.

Altres recursos

S'utilitzaran articles i audiovisuals que s'aniran afegint durant el curs.


