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Prerequisits

Haver cursat prèviament l'assignatura "Introducció a l'Arqueologia".

Objectius

L'assignatura forma part de la matèria "Mètodes i tècniques de camp i de laboratori" del grau d'Arqueologia.
Els 36 ECTS d'assignatures obligatòries vinculades a la matèria (Mètodes i tècniques de camp en arqueologia
prehistòrica, Mètodes i tècniques en arqueologia històrica, Anàlisi dels artefactes, Anàlisi i estudi dels
materials arqueològics, Bioarqueologia i Arqueologia quantitativa) tenen per objectiu la introducció als
coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de camp i laboratori en arqueologia.

L'assignatura Bioarqueologia dona un èmfasi especial als mètodes i tècniques d'anàlisi de restes
arqueozoològiques, arqueobotàniques i antropològiques. Es presenten els mètodes de descripció i anàlisi de
la variabilitat de les dades, s'introduiran aspectes de gran importància com la contrastació d'hipòtesis
estadístiques, l'anàlisi de relacions qualitatives i quantitatives. Els continguts d'aquesta matèria s'orienten a
donar als alumnes els instruments bàsics necessaris per poder treballar els materials arqueològics com a
categoria de documents històrics.

L'assignatura té un caràcter marcadament pràctic, es prima la docència a partir de la resolució de problemes i
les classes pràctiques en els laboratoris docents.

Competències

Fer i dirigir treballs propis de l'arqueologia de camp: excavació i prospecció.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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Bloc 1.- Arqueobotànica

- Natura i especificitat de les restes arqueobotàniques

- La formació dels conjunts arqueobotànics.

- Mètodes i tècniques de recuperació de les restes botàniques

- La determinació de les restes arqueobotàniques

- Carpologia: els recursos alimentaris. productes, processos de treball i consum

- Antracologia i dendrologia: la gestió dels recursos forestals

- Palinologia: el paisatge vegetal

Bloc 2.- Arqueozoologia

- 1. Les anàlisis de fauna en el marc dels projectes d'investigació arqueològica. Objectius, tendències i conceptes claus

en arqueozoologia. La integració de la problemàtica arqueozoològica a la investigació arqueològica.

- 2. La naturalesa del registre paleofaunistic. Les restes de micromamífers. Les restes de peixos. Les restes de

mol·luscs. Les restes d'aus. Altres categories de restes: amfibis, rèptils, insectes i àcars.

- 3. La formació dels conjunts de restes de fauna: l'arqueotafonomia. La incorporació de les restes als jaciments

arqueològics: agents i condicions. Avaluació dels processos arqueotafonòmics. Establiment del perfil tafonòmic com a

mesura per pal·liar els errors potencials.

1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  

10.  

11.  
12.  

13.  
14.  

Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats per als casos d'estudi.
Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres.
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp
d'estudi propi.
Combinar recursos tècnics procedents de disciplines afins.
Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
Interpretar els resultats procedents de l'arqueologia de camp inserint-los en el context històric.
Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius,
calendaris i compromisos d'actuació.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l'equip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant
oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.
Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades)
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia.

Continguts
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L'assignatura és de caràcter pràctic, s'impartirà en els laboratoris docents del departament de Prehistòria.

S'articula al voltant de la realització d'exercicis pràctics a través dels quals s'aprendran els procediments de l'anàlisi de

les restes arqueobiològiques.

Distribució d'hores per mòdul:

-Arqueozoologia: 20 hores

- Arqueobotànica: 20 hores

- Antropologia: 10 hores

- 4. La recuperació de les restes de fauna: unitats i condicions. Representativitat dels conjunts faunístics: la

problemàtica del mostreig.

- 5. La determinació de les restes de fauna. La col·lecció de referència. Els manuals. Problemàtica entorn a la

determinació d'espècies morfològicament properes. La biometria. L'ADN. Categories i unitats de classificació utilitzades

en arqueozoologia. Les bases de dades i mètodes de registre.

- 6. Determinació de l'estructura de les poblacions animals sacrificades. L'estimació de l'edat. Les tècniques

proposades: desgast dentari i l'avaluació de l'estat de fusió de les epífisis. La radiografia. La determinació del sexe.

Criteris morfològics i criteris osteomètrics. Caracterització de l'estructura de les poblacions animals sacrificades: els

models teòrics proposats. Discussió i alternatives.

- 7. Les modificacions antròpiques. Les traces vinculades al processament, distribució i consum dels recursos animals.

Identificació dels processos de treball a partir de l'anàlisi de les modificacions experimentades sobre les superfícies

òssies. Tècniques implicades en la preparació de l'aliment pel consum: identificació i caracterització a partir del anàlisis

de les termoalteracions. Anàlisis del patró de fracturació i la seva relació amb el processat i consum dels animals i

productes animals.

- 8. L'anàlisi espacial de les restes de fauna. La fracturació, els remuntatges i les connexions anatòmiques.

- 9. La quantificació i tractament estadístic. Representativitat de les mostres. El número de restes i el número mínim

d'individus. La freqüència de les parts de l'esquelet. L'estimació de la quantitat de biomassa potencialment

subministrada.

- 10. La interpretació: el mode de gestió dels recursos animals. Tendències en Arqueozoologia.

Bloc 3.- Antropologia biològica

- Els ossos humans en la recerca de les pràctiques funeràries.

- Excavació i registre de tombes: orientació, posició, seqüenciació i "arqueo-tanatologia".

- Teixits ossis, normes anatòmiques, variabilitat i determinació osteològica.

- Les bases de l'anàlisi demogràfica (1): l'estimació de l'edat.

- Les bases de l'anàlisi demogràfica (2): l'estimació del sexe.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 50 2 1, 2, 4, 5

Tipus: Supervisades

Realització d'exercicis pautats d'aprenentantge a partir de les TIC 15 0,6 1, 3

Tipus: Autònomes

Redacció de treballs 80 3,2 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria, s'han de presentar els treballs pràctics dels tres blocs
temàtics de l'assignatura.

Reavaluació:

L'alumant pot presentar-se a la reavaluació de l'assignatura sempre que compleixin els següents requisits:

-Han d'haver-se presentat a totes les proves que consten en la guia docent de l'assignatura de l'any en curs
- Han de haver realitzat les pràctiques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entrega de treballs 80% 4 0,16 1, 3, 9, 11, 12, 13

Presentacions de comentaris i discussions de textos 20 % 1 0,04 6, 9, 10, 12, 13
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