
MÀSTER  
D’ESTUDIS AVANÇATS  
EN ARQUEOLOGIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

PLA DOCENT
ITINERARI COMÚ: 
5 assignatures obligatòries (30 crèdits ECTS) referents 
a mètodes i teoria general de l’Arqueologia Analítica, 
des dels marcs cronològics, anàlisis quantitatives, ar-
queologia experimental i etnoarqueologia, diagnosi i 
conservació, fins al disseny de la recerca.

ITINERARIS ESPECIALITZATS: 
15 crèdits ECTS a triar entre les assignatures optatives 
de les 3 línies d’especialització, completant al menys una:
•Bioarqueologia i Paleoambient
•Arqueologia dels materials i dels processos tecnològics 
•Registre d’estructures i territori / SIG i digitalització

TREBALL FINAL DE MÀSTER: 
15 crèdits ECTS

El Màster ofereix una àmplia bossa de treballs de recer-
ca per a que puguis triar aquella temàtica que et resulti 
més estimulant. 

ACCÉS
L’alumne ha de procedir d’un Grau en Arqueologia, en 
Història o una altra disciplina afí a les Humanitats o 

les àrees científiques proposades.  
També està dirigit a professionals arqueòlegs i 

gestors del patrimoni.

PRE-INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/

masters-universitaris/-/ensenyament/ 
detallEnsenyament/5930981/0

20 places disponibles

MÉS INFORMACIÓ
www.ub.edu/prehist/ 

Facebook / Twitter:  @MasterArqueoUB
Contacte: master.arqueologia@ub.edu 

Facultat de Geografia i Història 
C/ Montalegre 6-8 E-08001 Barcelona

ITINERARI COMÚ CRÈDITS

OB TENDÈNCIES ACTUALS EN ARQUEOLOGIA 5

OB MARC TEÒRIC I METODOLÒGIC DE L’ARQUEOLOGIA ANALÍTICA 2,5

OB CONSTRUCCIÓ DE MARCS CRONOLÒGICS 5

OB ANÀLISIS QUANTITATIVES. GESTIÓ I INTERPRETACIÓ DE DADES 5

OB ETNOARQUEOLOGIA I ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 5

OB DIAGNOSI I CONSERVACIÓ ARQUEOLÒGICA 5

OB DISSENY DE LA RECERCA AVANÇADA 2,5

ITINERARIS ESPECIALITZATS

BIOARQUEOLOGIA I PALEOAMBIENT

OT TÈCNIQUES I INTERPRETACIÓ DE DADES BIOARQUEOLÒGIQUES 5

OT GEOARQUEOLOGIA I MICROMORFOLOGIA DE SÒLS EN 
ARQUEOLOGIA

5

ANÀLISIS DE MATERIALS I PROCESSOS TECNOLÒGICS

OT ANÀLISI D’INDÚSTRIES LÍTIQUES 5

OT ANÀLISI DE MATERIALS CERÀMICS, METAL·LÚRGICS I ALTRES 
MATERIALS ARQUEOLÒGICS

5

REGISTRE D’ESTRUCTURES I TERRITORI (SIG I DIGITALITZACIÓ)

OT SIG I TECNOLOGIES DIGITALS APLICADES A L’ARQUEOLOGIA 5

OT INTRODUCCIÓ AL SIG 5

TFM TREBALL FINAL DE MÀSTER 15
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El Màster d’Estudis Avançats en 
Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona ofereix una formació 
avançada en Arqueologia Analítica. 
Podràs accedir a l’avantguarda 
dels estudis arqueològics formant-
te en disciplines, mètodes i 
tècniques com la geoarqueologia, 
la petrografia, la geografia, la 
informàtica, l’arqueobotànica, 
la zooarqueologia, la química, la 
conservació, el registre temporal 
i espacial de dades i els Sistemes 
d’Informació Geogràfica.

El Màster incideix en el vessant professional de l’Ar-
queologia tant si vols optar per la carrera de recerca 
accedint a la Tesi Doctoral com per l’exercici de la pro-
fessió i la gestió i conservació del patrimoni arqueo-
lògic. 

La Secció de Prehistòria i Arqueologia, encarregada 
de realitzar el Màster d’Estudis Avançats en Arqueolo-
gia, compta amb un ampli equip docent altament quali-
ficat, i amb una dilatada experiència dins de la recerca 
arqueològica multidisciplinària, tant a nivell nacional 
com internacional. Aquest equip et guiarà al llarg del 
Màster mitjançant tutories personalitzades.

PER QUÈ ESTUDIAR ARQUEOLOGIA ANALÍTICA  
A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA?
La Prehistòria i l’Arqueologia de la Universitat de Bar-
celona ocupen el lloc 33 en el QS World University 
Ranking, reconeixent la llarga trajectòria d’excel·lència 
d’aquestes disciplines en el marc de la UB i en el con-
junt de l’arqueologia estatal.

La Secció de Prehistòria i Arqueologia disposa d’una 
intensa i extensa activitat de recerca amb quatre grups 
d’investigació de qualitat, en els que hi podràs participar 
i obtenir una sòlida formació multidisciplinària. 

El jaciment arqueològic localitzat en els jardins de la 
Facultat de Geografia i Història de la UB, el Laboratori 
d’Arqueologia i el Laboratori d’Arqueometria i la Biblio-
teca especialitzada constitueixen espais ideals per apli-
car de forma pràctica els continguts del Màster.

La ciutat de Barcelona t’ofereix, a més, una ex-
periència única, pel seu atractiu ambient universitari 
i també per la rellevància de la seva història i del seu 
patrimoni. 

COM S’ESTRUCTURA EL MÀSTER?
L’alumne ha de cursar un total de 60 crèdits: 

30 crèdits d’assignatures obligatòries
15 crèdits d’assignatures optatives d’especialització 
15 crèdits de Treball Final de Màster 

Els 60 crèdits poden cursar-se en un any, però depenent 
de la disponibilitat, es pot perllongar a dos o tres anys.
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