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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20237 - Història Antiga de les Balears
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Jaime Cardell Perelló
j.cardell@uib.eu

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

María Luisa Sánchez León
sanchez.leon@uib.es

18:00h 19:00h Dilluns 09/02/2015 22/06/2015 BG-08

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

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.

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

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

diferents, han compartit un mateix espai temporal..
* 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
* 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..

* 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..

* 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..

* 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..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
-. TEMA 1

LES ILLES BALEARS A L'EDAT ANTIGA: INTRODUCCIÓ GENERAL.

-. 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

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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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. Requisits imprescindibles per a aprovar el curs: obtenir com a
mínim un 5 en l'examen final.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Assistència a classe i participació activa. 30

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.

Es realitzaran visites a llocs d'interès de l'illa de Mallorca i/
o Eivissa.

10

Tutories ECTS Tutories grupals Grup petit (P) Seguiment de l'alumne. Assistència a les tutories. 2

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).

3

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
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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

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).

55
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Recensió d'articles. Ampliació de criteris i coneixements. Lectura i recensió d'articles. 30

Estudi i treball
autònom en grup

Exposicions grupals en
classe

Preparació d'exposicions orals de treballs, amb seguiment del professor. 20

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds (no recuperable)
Descripció Assistència a classe i participació activa.
Criteris d'avaluació Assistència a les classes i participació activa.

Percentatge de la qualificació final: 5%

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. Es realitzaran visites a llocs d'interès de
l'illa de Mallorca i/o Eivissa.

Criteris d'avaluació Assistència a les pràctiques i participació activa.

Percentatge de la qualificació final: 14%

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%
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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: 70%

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: 1%

Recensió d'articles.

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Ampliació de criteris i coneixements. Lectura i recensió d'articles.
Criteris d'avaluació S'integraran i avaluaran en el Quadern de Pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 4%

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

Percentatge de la qualificació final: 5%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia complementària

La bibliografia específica es proporcionarà durant el curs.


