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                       ARQUEOLOGIA 
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1. Professor / a 

1 Nom i cognom 
David Quixal Santos 

Mail  
david.quixal@uv.es 
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 Horari de classes i dates de les sessions 
 

 

De 9:30 a 12h  

 Octubre 8,15,22,29 

  Novembre 5,12,19,26 

  Desembre 3,10,17 

  Gener 7,14,21,28 

   
 

   

 
 
Idioma:  
 
2.- RESUM/BREU DESCRIPCIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA MATÈRIA 

Valencià 
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En aquesta assignatura s’explicarà en què consisteix la disciplina arqueològica, amb diferents 
exemples de problemàtiques actuals (conservació, legislació, espoli, etc.), metodologia o món 
laboral. Posteriorment, es farà un repàs a diferents àmbits d’investigació arqueològica al 
Mediterrani, amb especial atenció als diferents pobles i cultures que habitaren la Península Ibèrica 
durant l’Antiguitat. 

Castellano 

En esta asignatura se explicará en qué consiste la disciplina arqueológica, con diferentes 
ejemplos de problemáticas actuales (conservación, legislación, expolio, etc.), metodología 
o mundo laboral. Posteriormente, se hará un repaso a diferentes ámbitos de investigación 
arqueológica en el Mediterráneo, con especial atención a los diferentes pueblos y culturas 
que habitaron en la Península Ibérica durante la Antigüedad.  

 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

 

Valencià 

Coneixements a adquirir / Destreses i habilitats a adquirir 
 
Conceptes i vocabulari de la ciència arqueològica. Conscienciació de la necessitat de protegir el 
patrimoni cultural. Periodització i principals característiques de les cultures mediterrànies de 
l’Antiguitat.  
 
 

 

Castellano 

Conocimientos a adquirir  / Destrezas y habilidades a adquirir 
 
Conceptos y vocabulario de la ciencia arqueológica. Concienciación de la necesidad de proteger el 
patrimonio cultural. Periodización y principales características de las cultures mediterráneas de la 
Antigüedad.  
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4- DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS 

 

Descripció de continguts (Valencià): 
Organizada por temes / sesiones:  
 

1. El Patrimoni Arqueològic 

a. Definicions i conceptes 

b. Una herència en perill 

 

2. Legislació sobre Patrimoni  

 

3. La Arqueologia com a professió 

a) L’arqueòleg professional 

b) Tipus d’intervencions arqueològiques 

c) Branques de l’Arqueologia 
d) El jaciment arqueològic 

 

4. Metodologia arqueològica 
a) Prospecció 

b) Excavació 

c) Registre i catalogació 

 

5. Arqueologia de Grècia 

a) Civilització minoica i micènica 

b) Grècia continental  
c) La colonització grega de la Mediterrània 

d) La colonització grega de la Península Ibèrica. Empúries 

 

6. Arqueologia Fenícia i  Púnica 

a) Les metròpolis fenícies d’Orient i la seua expansió per la Mediterrània 

b) Fenicis i púnics en la Península Ibérica 

 

7. Arqueologia del món ibèric 

a) Historiografia 

b) Característiques generals 
c) Llengua i escriptura 

d) Arquitectura, urbanisme i territori 

e) Economia i comerç 
f) Esferes funerària i sacra 

g) Un cas concret d’estudi: la Meseta de Requena-Utiel 

 

8. Arqueologia romana 
a) Periodització: Monarquia, República i Imperi 

b) Península Itàlica: Roma i Pompeia 

c) Els romans a la Península Ibèrica. El patrimoni arqueològic de la Hispània romana.  
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Descripción de contenidos (Castellano): 
1. El Patrimonio Arqueológico 

a. Definiciones y conceptos 

b. Un legado en peligro 

 

2. Legislación sobre Patrimonio 

 

3. La Arqueología como profesión 
a) El arqueólogo profesional 

b) Tipos de intervenciones arqueológicas 

c) Ramas de la Arqueología 
d) El yacimiento arqueológico 

 

4. Metodología arqueológica 

a) Prospección 
b) Excavación 

c) Registro y catalogación 

 

5. Arqueología de Grecia 

a) Civilización minoica y micénica 

b) Grecia continental  

c) La colonización griega del Mediterráneo 
d) La colonización griega de la Península Ibérica. Ampurias 

 

6. Arqueología Fenicio-Púnica 
a) Las metrópolis fenicias de Oriente y su expansión por el Mediterráneo 

b) Fenicios y púnicos en la Península Ibérica 

 

7. Arqueología del mundo ibérico 

a) Historiografía 

b) Características generales 

c) Lengua y escritura 
d) Arquitectura, urbanismo y territorio 

e) Economía y comercio 

f) Esferas funeraria y sacra 
g) Un caso concreto de estudio: la Meseta de Requena-Utiel 

 

8. Arqueología romana 
a) Periodización: Monarquía, República e Imperio 

b) Península Itálica: Roma y Pompeya 

c) Los romanos en la Península Ibérica. El patrimonio arqueológico de la Hispania romana.  
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5- VOLUM DE TREBALL 

ACTIVITATS A REALITZAR  Hores 

Assistència a classes  30 

Assistència activitats externes   

El.laboració de treballs individuals     

El.laboració de treballs en grup   

Lectures de material complementari   

TOTAL  30 

 

 

6- METODOLOGIA DOCENT 

 

Valencià 

La metodologia que és eminentment activa i participativa,  
 
Les classes constaran de 4 àmbits metodològics: 

 

1. Explicacions teòriques  
2. Exemples de problemàtiques arqueològiques i patrimonials 
3. Comentaris grupals de notícies, textos i reportatges  
4. Activitats pràctiques – possible eixida a museus i jaciments.  

 

 

Castellano 

La metodología que es eminentemente activa, participativa 
Las clases constarán de 4 ámbitos metodológicos: 

 

1. Explicaciones teóricas  
2. Ejemplos de problemáticas arqueológicas y patrimoniales 
3. Comentarios grupales de noticias, textos y reportajes  
4. Actividades prácticas – posible salida a museos y yacimientos.  
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7.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

 
REFERÈNCIES BÀSIQUES 
 

Referència 1 BURKE, H.; DOMINGO, I.; SMITH, C. (2007): Manual de campo del arqueólogo. 

Ariel.  

Referència 2 RENFREW, C. (1993): Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal.  

Referència 3 SNODGRASS, A. (1990): Arqueología de Grecia. Presente y futuro de una 
disciplina. Crítica 

Referència 4 AUBET, M. E. (2009): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Bellaterra.  

Referència 5 ARANEGUI, C. (2012): Los íberos, ayer y hoy. Marcial Pons.  

Referència 6 RICHARDSON, J. (1994): Hispania y los romanos. Crítica.   

 
 
REFERÈNCIES COMPLEMENTÀRIES: per determinar 
 

Referència 1  

Referència 2  

Referència 3  

Referència 4  

Referència 5  

 


