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Objectius

L'objectiu del mòdul és capacitar al/la estudiant per gestionar correctament l'estudi dels artefactes abiòtics de
cronologia prehistòrica. De manera més precisa, s'abordaran les directrius teòriques, les metodologies i les
estratègies de recerca que es poden desenvolupar en l'estudi dels materials ceràmics, dels materials
metàl·lics i de l'indústria lítica. S'abordaran qüestions com la classificació de materials arqueològics, l'anàlisi de
les matèries primeres, la identificació dels processos de manufactura, la determinació de la funcionalitat i
l'estudi de les traces d'ús de les categories d'artefactes més habituals en els jaciments arqueològics
prehistòrics. Es farà un ènfasi particular en l'anàlisi i discussió de la circulació i transferència d'objectes, idees,
formes de fer ... en diferents zones d'Europa durant la Prehistòria Recent.

Competències

Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzar les categories i el lèxic característics que s'utilitzen en la recerca i la difusió de la prehistòria,
l'antiguitat i l'Edat Mitjana.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Aplicar críticament les tècniques de recerca en arqueologia prehistòrica.
Comparar els enfocaments teòrics de l'arqueologia amb els de disciplines socials afins davant objectes
d'estudi compartits.
Emprar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació associat a l'arqueologia prehistòrica.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Relacionar els enfocaments teòrics amb el context històric del qual sorgeixen i amb els mètodes de
recerca.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.

Continguts

El mòdul s'estructura en cinc blocs temàtics i pràctics:

L'ANÀLISI DE LA PRODUCCIÓ CERÀMICA DES DE L'ARQUEOMETRIA (Dr. Xavier Clop) (tres sessions)

A partir de l'exposició i discussió de diferents casos d'estudi, es tractarà de com plantejar les vies analítiques
necessàries per conèixer de manera acurada les diferents fases del procés de producció de la ceràmica a mà,
des de l'aprovisionament de la matèria primera a la determinació de l'ús social dels vasos. Es discutiran els
pros i els contres de les diferents estratègies d'anàlisi exposades i s'avaluaran les possibilitats i els límits de
les mateixes. Així mateix, i des d'una visió particularment crítica, es posarà èmfasi en els plantejaments teòrics
i les categories d'anàlisi que s'utilitzen habitualment. Finalment, es tractarà com plantejar lectures
socioeconòmiques amb les dades aconseguides, a partir de la formulació d'hipòtesis sobre la possible
circulació dels productes ceràmics i els mecanismes socials que l'explicarien, la transmissió de les "formes de
fer", perduracions i canvis en aquestes "formes de fer", etc.

1ª sessió. Presentació general. L'estudi de la matèria primera, qüestions obertes. Desgreixants afegits: quin?
per què?. La circulació de vasos: determinació i discussió sobre els mecanismes socials on es produiria.

2ª sessió. El modelat: variabilitat, transmissió social de les tècniques artesanals. L'estudi de l'ús social dels
vasos ceràmics: de les tècniques arqueoquímiques a l'anàlisi contextual.

3ª sessió. L'estructura social de la producció de la ceràmica a mà: no especialització  especialització.versus
Discussió global.

CARACTERITZACIÓ DE ROQUES I MÈTODES D'ESTUDI DE LA CIRCULACIÓ DE DESTRALS PULIDES
DURANT LA PREHISTÒRIA RECENT (Dr. Roberto Risch) (dues sessions)

En primer lloc, s'abordaran les principals tècniques de caracterització de roques, així com l'aplicació de
paràmetres geològics i geomorfològics en la identificació d'espais d'extracció de matèries primeres lítiques. En

segon lloc, s'assajarà com realitzar la lectura socioeconòmica de la circulació de destrals polimentades durant
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segon lloc, s'assajarà com realitzar la lectura socioeconòmica de la circulació de destrals polimentades durant
la Prehistòria Recent. En relació amb aquesta temàtica, pot desenvolupar-se algun dels treballs individuals de
l'assignatura.

ESTUDI DE MANUFACTURES I CLASSIFICACIÓ CERÀMICA (Dra. Anna Gómez Bach) (dues sessions)

Presentació dels principals mètodes emprats per a l'estudi i classificació de la ceràmica prehistòrica. Ús de les
variables quantitatives i qualitatives per a la descripció dels conjunts ceràmics. Definició dels principals
processos de manufactura ceràmica,  i principals sistemes de registre. Caracterització de leschaîne operatoire
variables morfomètriques i tipològiques per a l'estudi de la ceràmica prehistòrica del Neolític i Bronze a Europa
i Pròxim Orient. Presentació dels conceptes de geometria i volumetria i les variables de classificació a partir
d'estudis de cas. Característiques de ús i funció i variables analítiques que infereixen en els paràmetres de
consum i canvi tecnològic en societats prehistòriques. Valoració de la mostra i processos de fragmentació i
tafonomia que afecten els estudis de conjunts ceràmics. Aproximació als estudis etnogràfics i a l'arqueologia
experimental a través de l'estudi de la producció ceràmica.

Tema 1. Presentació de l'assignatura i dels principals mètodes emprats per a l'estudi i classificació de la
ceràmica prehistòrica. Presentació de conjunts i exemplificació de la gran variabilitat tipològica i tecnològica de
les diverses cultures materials. Breu historiografia dels treballs realitzats (equips i tendències) i l'estat actual
de la recerca (metodologies, noves línies i principals resultats).

Tema 2. Presentació de les principals tècniques de manufactura ceràmica,  i sistemes dechaîne operatoire
registre utilitzats. Geometria i volumetria, variables morfomètriques i tipològiques. Tendències en la
presentació de les dades morfotipològiques i lectura dels resultats. Breu presentació de les metodologies més
utilitzades i principals limitacions a la recerca.

Tema 3. Exposició dels conceptes ús i funció i les variables tecnològiques utilitzades per a inferir en el canvi
social. Caracterització dels estudis entorn la valoració de la mostra, patrons de fragmentació i processos
tafonòmics en conjunts ceràmics.

Tema 4. Sessió teòrica de casos de producció ceràmica en contextos etnogràfics. Presentació de propostes
d'estudis experimentals.

INDÚSTRIA LÍTICATALLADA EXPERIMENTAL Dr. Antoni Palomo Pérez) (dues sessions)

El mòdul d'indústria lítica experimental vol aprofundir, en base a casos concrets d'estudi, com es planteja la
recerca de conjunts lític tallats de la prehistòria recent. Els casos que s'analitzaran permetran tractar aspectes
com la caracterització de la matèria primera, el processos tecnològics i la funció dels instruments produïts i
que empren sovint l'experimentació arqueològica com a metodologia bàsica de contrastació d'hipòtesis.

1a sessió.

- Introducció als estudis d'indústria lítica de la Prehistòria recent. La indústria lítica tallada al neolític inicial:
caracterització de la procedència de la matèria, mètodes de talla, tecnologia emprada i funció. Demostració de
mètodes i tècniques de talla al neolític inicial. La percussió indirecta.

2a sessió.

-La indústria lítica tallada al neolític mitjà, el sílex melat i el tractament tèrmic. Caracterització de la
procedència de la matèria, mètodes de talla, tecnologia emprada i funció. Demostració de mètodes i tècniques
de talla al neolític mitjà. La talla per pressió.

-La indústria lítica tallada al neolític final, la producció de grans làmines l'ús de la pressió amb palanca.
Caracterització de la procedència de la matèria, mètodes de talla, tecnologia emprada i funció.

CARACTERITZACIÓ DEMINERALS METÀL·LICS I MÈTODES D'ESTUDI DE LA CIRCULACIÓ DE METALLS
DURANT LA PREHISTÒRIA RECENT (Dr. Ignacio Soriano Llopis) (tres sessions)

En aquest cas es realitzarà una revisió crítica de les principals tècniques d'anàlisi de minerals metàl·lics i
metalls. A continuació s'abordarà la interpretació de dades químiques i isotòpiques en relació a la circulació de

metalls (coure, estany, plata i or) i el seu procés de producció. Especial importància es donarà a la lectura
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metalls (coure, estany, plata i or) i el seu procés de producció. Especial importància es donarà a la lectura
socioeconòmica de les dades obtingudes. En relació amb aquesta temàtica, pot desenvolupar-se algun dels
treballs individuals de l'assignatura.

Metodologia

Activitats dirigides: classes introductòries sobre els plantejaments teòrics i metodologics de l'assignatura;
seminaris de discussió de casos d'estudi; pràcticques de laboratori.

Activitats supervisades: tutories i exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups reduïts).

Activitats autònomes: cerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textes,
estudi i discussió de fonts documentals i arqueològiques

37,5 1,5 5, 6, 8

Tipus: Supervisades

Tutories i realització d'exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups
reduïts)

37,5 1,5 3, 7

Tipus: Autònomes

Recerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi. 65 2,6 1, 9

Avaluació

Activitats a l'aula: discussió de cassos d'estudi i activitats pràctiques 40%.

Realització treball de curs individual 60%. El treball s'haurà de triar prioritàriament d'un llistat propossat pel
professorat del mòdul.

Les pràctiques no son recuperables.

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Discussions de casos d'estudi 20% 2 0,08 3, 5, 6, 7

Pràctiques 20% 2 0,08 1, 8, 9

Treball de curs 60% 6 0,24 1, 2, 4, 5, 6
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Durant la impartició dels diferents blocs temàtics, s'ampliarà la bibliografia de les diferents qüestions que es
tractin.
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