
QUÈ CAL MATRICULAR PER OBTENIR LA MENCIÓ D’ARQUEOLOGIA? 

 

Per obtenir la Menció d’Arqueologia s'han de cursar i aprovar obligatòriament els 48 crèdits 

optatius d'aquesta menció.  

Segon curs 100086 Arqueologia: investigació, patrimoni i societat 

(es pot cursar a tercer o quart curs però cal un permís del Negociat 

acadèmic de la Facultat de Lletres) 

Tercer curs 100092 Mètodes i tècniques d'Arqueologia 

Quart curs 100093 Anàlisis i interpretació de materials arqueològics 

Tercer o quart curs Les següents assignatures són rotatòries i s’ofereixen alternativament, de 

manera que es cursaran a tercer o quart en funció de les que s’imparteixin 

cada curs.  Per obtenir la menció s’han de cursar i aprovar totes: 

100045 Arqueologia de Grècia i Roma 

100090 Pobles preromans i romanització 

100095 Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears 

100094 Pràctiques d'excavació 

100091 Arqueologia medieval 

100089 Arqueologia, territori i paisatge 

 L’assignatura 100095 Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears 

no és obligatòria de la menció però també és optativa rotatòria, de manera 

que si es vol cursar ha de ser en el 2022-23. 

 

Per tant, l’estudiant que vulgui cursar la Menció d’Arqueologia ha de seguir les següents 

indicacions: 

a) Estudiantat que cursi tercer curs en 2022-2023 

• Haver cursat en 2021-2022 la següent assignatura: 

- Arqueologia: investigació, patrimoni i societat (es pot cursar al tercer o quart curs 

però cal una autorització del Negociat acadèmic de la Facultat de Lletres) 

• Cursar en 2022-2023 les següents assignatures: 

- Mètodes i tècniques d'arqueologia (es pot cursar també a quart, però es recomana 

fer-ho a tercer) 

- Arqueologia de Grècia i Roma 

- Arqueologia medieval 

• Cursar en 2023-2024 les següents assignatures: 

- Anàlisis i interpretació de materials arqueològics 

- Pobles preromans i romanització 

- Pràctiques d'excavació 

- Arqueologia, territori i paisatge 

 

 

 



 

b) Estudiantat que cursi quart curs en 2022-2023 

• Haver cursat les següents assignatures: 

- Arqueologia: investigació, patrimoni i societat (es pot cursar a quart curs però cal 

una autorització del Negociat acadèmic de la Facultat de Lletres) 

- Mètodes i tècniques d'arqueologia (es pot cursar també a quart) 

- Pobles preromans i romanització 

- Pràctiques d'excavació 

- Arqueologia, territori i paisatge 

• Cursar en 2022-2023 les següents assignatures: 

- Anàlisis i interpretació de materials arqueològics 

- Arqueologia de Grècia i Roma 

- Arqueologia medieval 

 


