
El Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia 
ofereix una formació integral en el marc de les 
Ciències aplicades a l’Arqueologia, nascudes 
dels avenços científics de les últimes dècades. 
El màster et permetrà aproximar-te a 
l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent 
que inclou la formació en els mètodes 
fisico-químics per a l’estudi de materials, el 
paleoambient, l’estudi dels recursos animals 
i vegetals i la geoarqueologia, així com els 
avenços digitals que et permetran obtenir nous 
nivells d’especialització, quantificació i anàlisi de 
les dades arqueològiques. Aquesta aproximació 
innovadora representa el present i el futur de la 
disciplina arqueològica.
El pla de formació compta amb un itinerari comú 
i tres itineraris d’especialització: 
- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels materials i dels processos 
tecnològics
- Registre d’estructures i territori (Territori i GIS)

INFORMACIÓ BÀSICA 

Crèdits ECTS: 60
Durada mínima: 2 semestres
Modalitat: Presencial
Idioma de docència:
Català, castellà i anglès
Places: 25

 www.ub.edu

Màster universitari 2018-2019

Estudis Avançats en Arqueologia

Tria el teu camí

EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL - PRÀCTIQUES - INVESTIGACIÓ
AL COR DE BARCELONA - BEQUES - INTERDISCIPLINARIETAT  
PROFESSIONALITZACIÓ - GRUPS DE RECERCA - CONEIXEMENT



Com s’estructura el màster?
El Màster té una càrrega docent de 60 crèdits ECTS 
i podràs cursar-lo a temps complet (1 anualitat) o 
parcial (2 anualitats). 
El Pla de formació consta de:

•	 Un itinerari comú de mètodes i teories que 
poden ser aplicats a qualsevol cronologia o 
temàtica arqueològia (30 crèdits). 

•	 Una especialització que podràs triar en funció 
dels teus interessos d’investigació entre els 
tres itineraris proposats. L’especialització s’obté 
al cursar dues assignatures d’un dels blocs, 
més una tercera a triar entre els dos itineraris 
restants (15 crèdits).

Objectius
•	 Oferir-te una especialització eminentment 

pràctica en alguna de les disciplines afins a 
l’arqueologia, cosa que et convertirà en un 
professional amb una qualificació superior al 
Grau d’Arqueologia. 

•	 Innovació i transversalitat en l’avantguarda de 
l’arqueologia.

•	 Proporcionar-te les claus per a dur a terme 
una anàlisi crítica de les restes i interpretacions 
arqueològiques, per a fer un balanç integrat dels 
diferents períodes, processos i fets històrics.

•	 Oferir-te coneixements sobre les contribucions 
teòriques i metodològiques d’altres disciplines 
aplicades a l’arqueologia, així com la capacitat 
de treballar i coordinar equips multidisciplinaris. 

•	 Desenvoluparàs la capacitat d’iniciativa i l’esperit 
emprenedor, que t’han de permetre adaptar-te 
a nous ambients físics, laborals i socials. 

•	 Finalment, et permetrà formar-te en les vies 
de difusió dels coneixements arqueològics i 
desenvolupar habilitats d’aprenentatge que et 
permetin ampliar la teva formació futura.

Més informació:

www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/eaarqueologia

Què t’ofereix el màster?

Pla d’Estudis
Assignatures Obligatòries Crèdits
Matèria 1: Temes teòrics i  interpretatius

Tendències actuals en Arqueologia 5

Marc teòric i metodològic de l’Archaeological 
Science

2,5

Construcció de marcs cronològics 5

Disseny de la investigació avançada 2,5

Anàlisis quantitatives, gestió i interpretació 
de dades en Arqueologia

5

Etnoarqueologia i arqueologia experimental 5

Diagnosi i conservació arqueològica 5

TFM

Treball Final de Màster 15

Assignatures Optatives Crèdits
Matèria 2:  Esp. A.1. Bioarqueologia i Paleoambient

Tècniques i interpretació de dades 
bioarqueològiques

5

Geoarqueologia i micromorfologia de sòls 
en Arqueologia

5

Matèria 3:  Esp. B.2. Arqueologia de materials i processos 
tecnològics

Anàlisi d’indústries lítiques 5

Anàlisi de materials ceràmics, metal·lúrgics i 
altres materials arqueològics

5

Matèria 4:  Esp. C.3. Registre d’estructures i territori 
(Territori i GIS)

Sistemes d’anàlisi de l’espai en Arqueologia i 
interpretació d’estructures constructives

5

Aplicacions arqueològiques GIS 5



A qui s’adreça el màster?
El caràcter transversal d’aquest màster cerca 
afavorir l’atracció d’estudiants procedents 
tant d’un grau d’Arqueologia o d’Història, com 
d’altres disciplines científiques, com la química, 
la geologia, la biologia, etc. Si estàs interessats 
a resoldre qüestions arqueològiques a partir 
d’una perspectiva innovadora i interdisciplinària, 
basada en l’aplicació de ciències en arqueologia, 
independentment del període cronològic que 
vulguis estudiar, aquest és el teu Màster., També et 
pot interessar si ets arqueòleg professional o gestor 
del patrimoni i busques ampliar, complementar 
o actualitzar els teus coneixements en àrees 
emergents de la disciplina. 

I després? 
En l’àmbit de la investigació, el nou màster t’ajudarà 
a formar-te com investigador en alguna de las 
ciències aplicades a l’arqueologia, amb criteris 
d’interpretació propis i ben fonamentats. D’altra 
banda, la Secció de Prehistòria i Arqueologia 
manté nombroses col·laboracions amb centres i 
institucions nacionals i internacionals, amb projectes 
d’investigació comuns. Això et facilitarà entrar en 
contacte amb investigadors i centres de recerca. 
Alhora, aquest màster constitueix la via d’accés als 
estudis de doctorat.

A nivell professional, el màster et dotarà de la 
formació necessària per poder afrontar un ampli 
ventall de sortides professionals, tant en l’àmbit 
públic com en el privat. Tenir un major coneixement 
de les possibilitats que ofereix l’aplicació d’estudis 
científics en arqueologia, i les diferents tècniques 
d’anàlisi que se’n deriven, t’ajudarà a planificar les 
intervencions arqueològiques des de la perspectiva 
de la conservació i l’anàlisi de les restes excavades. 

Si el teu objectiu és dedicar-te a la gestió del 
patrimoni arqueològic, aquest màster t’ajudarà 
a entendre el valor i les limitacions de les diverses 
tècniques d’anàlisi aplicades a jaciments i materials, 
fonamental en la presa de decisions. 

Capdavantera en recerca
Més de 660 projectes de recerca actius, 5.180 
publicacions científiques, 752 tesis doctorals 
llegides converteixen la UB en capdavantera 
en recerca.

Lideratge internacional
La UB és l'única universitat espanyola de 
la Lliga Europea d'Universitats de Recerca, 
formada per les 21 millors universitats de 
recerca d'Europa, i és present en nombroses 
xarxes universitàries de tot el món. 

Ajuts als estudis
La Universitat de Barcelona destina 600.000 
euros a un programa d'ajuts propi anomenat 
bkUB, adreçat tant a alumnes de grau com 
de màster oficial. 

Millor universitat d'Espanya
Ocupa la primera posició estatal en els 
rànquings universitaris més prestigiosos, 
com ara l'Academic Ranking of World 
Universities o el QS World University 
Rankings.

Per què estudiar a la UB?



Contacte:
Coordinador del màster:
Santiago Riera

Coordinació tècnica:
master.arqueologia@ub.edu

Facebook i Twitter: @MasterArqueoUB

Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Vine i descobreix 
la Facultat de Geografia i Història
La Facultat del Raval està situada al mateix centre 
històric de la multicultural ciutat de Barcelona, 
en un dels barris més antics de la ciutat, amb un 
impressionant nombre de recursos culturals que 
ajuden de forma directa i indirecta a completar 
una formació acadèmica  d'excel·lència, 
especialment en el camp de les Humanitats. 

Cal destacar que els nombrosos  convenis i 
oportunitats tant internes com internacionals 
ofereixen als seus alumnes una completa 
formació i preparació per al món professional.

Estudiar a la Facultat del Raval és una 
excel·lent elecció que et permetrà 
una completa visió social i un ampli 
coneixement cultural, en la qual es recolza 
l'excel·lent oferta acadèmica que s’hi 
ofereix.

Projecció investigadora
Per realitzar el teu Treball Final de Màster (TFM) 
podràs triar entre una àmplia gama de temàtiques 
en funció dels teus interessos i de les línies i projectes 
dels equips d’investigació de la secció. El màster posa 
a la teva disposició una àmplia bossa de temàtiques 
i ofertes de treballs. El TFM serà tutoritzat de forma 
individualitzada per reconeguts especialistes en les 
diverses matèries.

La Universitat de Barcelona i la Secció de Prehistòria i 
Arqueologia configuren un centre idoni on realitzar un 
màster d’aquestes característiques, ja que hi treballen 
un ampli nombre d’investigadors amb experiència en 
equips de recerca de reconegut prestigi internacional.  
La nostra secció és capdavantera en arqueologia tant 
a nivell nacional com internacional. Una mostra de l’alt 
nivell de reconeixement internacional és que, segons 
l’última edició de “QS World University rankings by 
subject 2017”, el Grau d’Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona es va situar en la posició 37 del món i va 
liderar el rànquing a nivell de l’estat espanyol. 

Grups de Recerca
El Màster fonamenta la formació i tutorització  de 
l’alumnat en 4 grups d’investigació de qualitat, 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya: ERAAUB, 
GRACP, GRACPE, SERP. 

Quan s’imparteix el màster?
Període de classes: el primer semestre s’imparteix des 
del 25 de setembre al 28 de gener, i el segon, del 4 de 
febrer al 22 de juny del 2019

Horari: les classes presenscials s’imparteixen de dilluns 
a divendres de 4 a 8 pm. Les assignatures de GIS es 
cursen de 4 a 8h30 pm.

El màster inclou classes teòriques, però sobretot 
pràctiques i diferents tipus d’activitats. Aquestes 
activitats estan destinades no només a ampliar 
el contingut acadèmic sinó també a l’adquisició 
d’habilitats professionals.  

Períodes de defensa del Treball Final de Màster: mitjan  
juny, mitjan setembre i febrer.


