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UNIMAJORS - GANDIA 
GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA: ARQUEOLOGIA 
 
CURS 2021/2022 
 

 
1. DADES BÀSIQUES 

 
PROFESSORAT 
 

 
CONTACTE 

David Quixal Santos 
 
Departament de Prehistòria,  
Arqueologia i Hª Antiga 
 

  
 
                david.quixal@uv.es 

 
Curs: Primer  
Horari:  
Dia: dilluns del primer quadrimestre.  
Hora: 9.30-12.00 
Idioma en que s’imparteix l’assignatura: Valencià 
 

2.- BREU DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 

L’assignatura és una introducció a la disciplina arqueològica. Consta de dos blocs diferenciats: per 
una banda, és fa una aproximació al patrimoni arqueològic i les seues característiques, així com a la 
metodologia arqueològica, la Arqueologia com a ciència i la posada en valor del patrimoni 
arqueològic; i, per l’altra banda, un repàs breu als principals àmbits temàtics de l’Arqueologia a la 
Mediterrània antiga. 

 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

- Domini de la cronologia 
- Coneixement bàsic de la disciplina, dins de les formes generals de treballar dins d’una ciència 

humanística.  
- Coneixement dels principals trets de les cultures antigues mediterrànies.  
- Ús de vocabulari arqueològic i històric.  
- Generar una consciència per la necessitat de protegir, valorar i difondre el patrimoni 

arqueològic.  
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4.- TEMARI 
 

1. El patrimoni arqueològic 

2. L’Arqueologia com a professió i branques de la disciplina.  

3. Metodologia arqueològica 

4. Posada en valor del patrimoni arqueològic 

5. Arqueologia de Grècia 

6. Arqueologia fenicia i púnica 

7. Arqueologia del món ibèric 

8. Arqueologia romana 

 

5- METODOLOGIA DOCENT 
 
Classes teòriques amb participació directa de l’alumnat, completat amb una vessant més pràctica 
amb la projecció de documentals i vídeos, així com comentari d’articles, imatges i publicacions. 
Possibilitat de fer alguna eixida pràctica si les condicions del moment ho permeten.  
 
6.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
REFERÈNCIES BÀSIQUES 
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Referència  SNODGRASS, A. (1990): Arqueología de Grecia. Presente y futuro de una disciplina. 

Crítica 
Referència  ARANEGUI, C. (2012): Los íberos, ayer y hoy. Marcial Pons. 
Referència  ZARZALEJOS, M.; GUIRAL, C.; SAN NICOLÁS, Mª P. (2010): Historia de la cultura material 

del mundo clásico, UNED, Madrid. 
 
 
REFERÈNCIES COMPLEMENTÀRIES 
 

Referència  AUBET, M. E. (2009): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Bellaterra. 
Referència  RICHARDSON, J. (1994): Hispania y los romanos. Crítica.   
Referència BERMEJO, J. (2007): Breve historia de los iberos. Nowtilus 

 
 


