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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20237 - Història Antiga de les Balears
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

13:00h 14:00h Dilluns 24/09/2012 25/01/2013 BB16Enrique García Riaza
garcia.riaza@uib.es 11:00h 12:00h Dilluns 18/02/2013 07/06/2013 BB16

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Història Optativa Quart curs Grau

Contextualització

L’assignatura es planteja com una aproximació a l’estudi de la societat de l’archipèlag balear durant
l’Antiguitat, prestant especial atenció a les variables d’organització política, econòmica i social, així com
a la cultura i religió.

Requisits

Recomanables
Coneixements d'Història Antiga d'Espanya.

Competències

L'assignatura pretén obtenir els següents resultats d'aprenentatge:

-Comprendre els condicionaments geogràfics i culturals de la península ibèrica i l'archipèlag balear durant
l'Antiguitat.
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-Coneixer la metodologia d'anàlisi aplicada al període històric de l'Antiguitat, amb especial atenció a les
dades procedents de les fonts literàries, de l'Arqueologia, l'Epigrafia i la Numismàtica.

-Analitzar la diversitat lingüística, cultural i religiosa del món antic en l'àmbit esmentat.

-Estudiar les distintes etapes històriques que conformen l'Antiguitat balear, des de l'època de les
colonitzacions fenicía i grega -amb els primers testimonis escrits-, fins el el final de l'Imperi romà, Incloent,
per tant, l'anàlisi del món indígena, així com el de l'època cartaginesa i les diferents fases del període romà.

-Dur a terme un estudi multidisciplinar i comparatiu dels fenòmens de canvi cultural i evolució històrica.

Específiques
1. CE-11: Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d’àmbits geogràfics i culturals

diferents, han compartit un mateix espai temporal..
2. CE-12: Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la

consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de
la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, de la protecció del medi ambient i de la cultura de la
pau i accessibilitat universal per persones amb discapacitat. Aquesta competència es considera quasi
transversal i, per tant, present en els continguts de les matèries que assumeixen aquesta competència..

Genèriques
1. CB-2 Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements d’història a la feina o vocació d’una manera

professional i que tingui les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa
d’arguments, i la resolució de problemes o qüestions dins de l’àrea de la història..

2. CB-3: Que l’alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins de l’àrea de la
història per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d’índole social, científica o
ètica..

3. CB-4: Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit de la història
a un públic tant especialitzat com no especialitzat..

4. CB-5: Que l’alumnat hagi desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors en l’àrea d’història amb un alt grau d’autonomia..

5. CG.-1: Distingir, entendre i ser capaç d’explicar els grans períodes cronològics en què es divideix
la història universal (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història
contemporània), la raó de ser d’aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que
caracteritzen cada període així com els aspectes de continuïtat i canvi que hi ha entre cada una de les
etapes citades, la immediatament anterior i la immediatament posterior..

6. CG-.2: Comprendre, utilitzar i ser capaç d’explicar el llenguatge propi de la història, així com
l’específic de cada un dels grans períodes en què es divideix..

7. CG-4: Identificar els trets estructurals i definitoris d’un moment o col·lectiu històrics, analitzant i
explicant l’evolució cronològica d’aquests trets..

8. CG-5: Ser capaç d’accedir de manera autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous
corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia…) valorant-les com a fruit d’un
enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i d’aprenentatge com
una cosa pròpia de tota la vida..

Continguts

Continguts temàtics
-. TEMA 1

LES ILLES BALEARS A L'EDAT ANTIGA: INTRODUCCIÓ GENERAL.
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-. TEMA 2
CRONOLOGIA I GEOGRAFIA. LES DADES DE LES FONTS.

-. TEMA 3
L'ÈPOCA PRERROMANA, I: COLONITZADORS I INDÍGENES.

-. TEMA 4
L'ÈPOCA PRERROMANA, II: EIVISSA.

-. TEMA 5
L'ÈPOCA PRERROMANA, III: LES BALEARS.

-. TEMA 6
EL DOMINI ROMÀ A LES ILLES, I

-. TEMA 7
EL DOMINI ROMÀ A LES ILLES, II.

-. TEMA 8
IX.- LA ROMANITZACIÓ DE LES BALEARS.

-. TEMA 9
L'EVOLUCIÓ ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL.

-. TEMA 10
L'EVOLUCIÓ ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓ LOCAL

-. TEMA 11
ASPECTES SOCIO-ECÒNOMICS.

-. TEMA 12
EL MÓN RELIGIÓS A LES ILLES.

Metodologia docent

Classes presencials més práctiques a l'aula i a Campus Extens. Requisits imprescindibles per a aprovar el
curs: obtenir com a mínim un 5 en l'examen final i lliurar el Quadern de Pràctiques.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Assistència a classe i participació activa.

Classes pràctiques Pràctiques a l'aula Grup mitjà (M) Aplicació de metodologia d'anàlisi. Comentaris de texts clàssics, recensió
d'articles historiogràfics i exposicions orals. Assistència a les pràctiques i
participació activa.

Tutories ECTS Tutories grupals Grup petit (P) Seguiment de l'alumne. Assistència a les tutories.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Adquisició del fonaments del coneixement. Examen final (l'obtenció com
a mínim d'un cinc és requisit imprescindible per a aprovar el conjunt del
curs).
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

El.laboració del Quadern
de Pràctiques

Reforçar coneixements pràctics. Recull comentat de totes les pràctiques del curs (aula
+Campus Extens). Límit de lliurament al professor: dia de l'examen. El lliurament del
Quadern de Pràctiques és requisit imprescindible per a aprovar el curs.

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de la matèria Afiançament dels coneixements. Avaluació per examen final (l'obtenció com a mínim
d'un cinc és requisit imprescindible per a aprovar el conjunt del curs).

Estudi i treball
autònom individual

Recensió d'articles
(Campus Extens)

Ampliació de criteris i coneixements. Lectura i recensió d'articles (Campus Extens).
S'integraran i avaluaran en el Quadern de Pràctiques.

Estudi i treball
autònom en grup

Exposicions grupals en
classe

Preparació d'exposicions orals de treballs, amb seguiment del professor. S'evaluaran a
classe i s'integraran en el Quadern de pràctiques.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Teoria 30 1.2 20
Classes pràctiques Pràctiques a l'aula 10 0.4 6.67
Tutories ECTS Tutories grupals 2 0.08 1.33
Avaluació Examen final 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual El.laboració del Quadern de Pràctiques 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual Estudi de la matèria 55 2.2 36.67
Estudi i treball autònom individual Recensió d'articles (Campus Extens) 10 0.4 6.67
Estudi i treball autònom en grup Exposicions grupals en classe 20 0.8 13.33

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 la professora informarà els estudiants
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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

Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds (Recuperable)
Descripció Assistència a classe i participació activa.
Criteris d'avaluació Assistència a les classes i participació activa.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Pràctiques a l'aula

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Aplicació de metodologia d'anàlisi. Comentaris de texts clàssics, recensió d'articles historiogràfics i

exposicions orals. Assistència a les pràctiques i participació activa.
Criteris d'avaluació Assistència a les pràctiques i participació activa. Assistència (opcional però puntuable) a sessions del IV

Col.loqui Internacional Occidens (8-9 nov. 2012).

Percentatge de la qualificació final: 14% per l'itinerari A

Tutories grupals

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Seguiment de l'alumne. Assistència a les tutories.
Criteris d'avaluació Assistència a les tutories i participació activa.

Percentatge de la qualificació final: 1% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Adquisició del fonaments del coneixement. Examen final (l'obtenció com a mínim d'un cinc és requisit

imprescindible per a aprovar el conjunt del curs).
Criteris d'avaluació Assoliment de competències. Coneixement satisfactori del temari. Examen final del conjunt teòric-pràctic de

la matèria. És requisit imprescindible per a aprovar el curs obtenir com a mínim un cinc.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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El.laboració del Quadern de Pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Reforçar coneixements pràctics. Recull comentat de totes les pràctiques del curs (aula+Campus Extens).

Límit de lliurament al professor: dia de l'examen. El lliurament del Quadern de Pràctiques és requisit
imprescindible per a aprovar el curs.

Criteris d'avaluació Assoliment de capacitats pràctiques (extensió, qualitat i grau de desenvolupament del Quadern). Recull
comentat de totes les pràctiques del curs (aula+Campus Extens). Límit de lliurament al professor: dia de
l'examen. El lliurament del Quadern de Pràctiques és requisit imprescindible per a aprovar el curs.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Estudi de la matèria

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Afiançament dels coneixements. Avaluació per examen final (l'obtenció com a mínim d'un cinc és requisit

imprescindible per a aprovar el conjunt del curs).
Criteris d'avaluació S'avaluarà en l'exàmen final.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Recensió d'articles (Campus Extens)

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Ampliació de criteris i coneixements. Lectura i recensió d'articles (Campus Extens). S'integraran i

avaluaran en el Quadern de Pràctiques.
Criteris d'avaluació S'integraran i avaluaran en el Quadern de Pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Exposicions grupals en classe

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Preparació d'exposicions orals de treballs, amb seguiment del professor. S'evaluaran a classe i s'integraran

en el Quadern de pràctiques.
Criteris d'avaluació S'avaluaran en classe i s'integraran en el Quadern de Pràctiques.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

AA.VV., El mundo romano en las Illes Balears / El món romà a les Illes Balears. Catálogo Exposición
Fundació La Caixa, Palma de Mallorca 2005.
E. García Riaza - Ma L. Sánchez León, Roma y la municipalización de las Baleares, Palma 2000.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 20237 - Història Antiga de les

Balears
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

7 / 7

Data de publicació: 30/07/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

G. Rosselló-Bordoy, La cultura talayótica en Mallorca, Palma 21979.
Ma L. Sánchez León (coord.), Les Illes Balears a l’Antigüitat: coninuïtats i ruptures, Monogràfic Història
Antiga, Mayurqa 29, 2003.
Ma L. Sánchez León – Ma Barceló Crespí (eds.), L’Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les illes Balears,
Actes XXIII Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma 2005.
R. Zucca, Insula Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, Roma 1998.

Bibliografia complementària

La bibliografia específica es proporcionarà durant el curs.

Altres recursos


