
Utilització d'idiomes a l'assignatura

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

rafael.mico@uab.catCorreu electrònic:

Rafael Mico PerezNom:

2022/2023

Artefactes Lítics: Producció i Ús

Codi: 44482
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4317545 Arqueologia Prehistòrica OT 0 2

Equip docent

David Manuel Gómez Gras

Roberto Risch

Antoni Palomo Pérez

Prerequisits

Lectura i comprensió de textos científics escrits en anglès.

Objectius

Aquest mòdul se centra en l'anàlisi global de artefactes lítics (macrolític, tallats) des d'un punt de vista holístic i
que aborda des de la procedència de les matèries primeres, la seva producció i el seu ús.

El desenvolupament temàtic inclou, en primer lloc, la caracterització de roques mitjançant l'aplicació de
paràmetres geològics i geomorfològics, amb l'objectiu d'identificar els espais d'extracció de les matèries
primeres. Aquests coneixements es desenvoluparan en el marc d'una prospecció geoarqueològica que
implicarà una sortida de camp. Aquest exercici conclourà amb una valoració arqueològica dels resultats en
clau econòmica i social.

En segon lloc, s'abordarà l'estudi dels processos de producció dels artefactes. Referent a això, es repassaran
les tecnologies de la feina de la pedra i es valorarà el paper de l'arqueologia experimental al coneixement dels
processos tècnics i cognitius. A continuació, es prestarà atenció a les funcions i formes socials de l'consum
dels artefactes (ús, manteniment, reciclat i rebuig). Referent a això, la combinació d'assajos experimentals,
etnoarqueologia i anàlisis funcionals (Traceologia i anàlisi de residus) serà clau. Aquest tema inclou la
familiarització amb dispositius de microscòpia electrònica.

Finalment, es consideraran globalment els contextos arqueològics de cronologia prehistòrica amb presència
de material lític, i s'avaluarà la seva contribució social en termes absoluts (volum de producció) i relatius
(productivitat) des del paleolític inferior fins a la prehistòria recent i en casos etnogràfics.

Competències

Combinar resultats procedents de diferents programes d'anàlisis especialitzades, identificant eventuals
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2.  
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5.  
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Combinar resultats procedents de diferents programes d'anàlisis especialitzades, identificant eventuals
contradiccions i elaborant síntesis conclusives.
Demostrar habilitats de rigor, responsabilitat i qualitat en el treball científic i divulgatiu.
Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia 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.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer els reptes actuals en l'àmbit d'estudi de l'arqueologia prehistòrica
Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i
l'execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica
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 tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Aplicar críticament les tècniques de recerca zooarqueològica.
Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en
arqueobotànica.
Demostrar la capacitat d'integració en un equip amb especialistes d'altres disciplines
Fer servir el vocabulari tècnic específic i d'interpretació adequat.
Fer servir el vocabulari tècnic específic i d'interpretació associat als estudis arqueobotànics.
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.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Relacionar el treball de camp i l'estudi dels materials lítics de cronologia prehistòrica amb les
problemàtiques de coneixement històric concretes que es pretengui resoldre.
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.
Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca arqueobotànica.

Continguts

A. Mètodes de la geoarqueologia

Dr. David Gómez Gras i Dr. Roberto Risch

B. L'estudi petrogràfic, tecnològic i funcional d'artefactes (macro) lítics

Dr. Alba Masclans and Dr. Roberto Risch

C. L'anàlisi dels artefactes lítics des d'una perspectiva experimental

Dr. Toni Palomo

D. Tecnologia lítica i evolució humana
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Dr. Rafael Mora

Metodologia

El curs inclou seminaris, treballs de camp, producció experimental d'artefactes lítics i anàlisi per microscòpia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assolir els coneixements bàsics per a dur a terme una aproximació tecno-funcional
de artefactes lítics de manera autònoma.

40 1,6 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Capacitats cognitives dels hominins i processos tecnològics. 6 0,24 7, 8, 9, 10

Coneixement de les característiques petrogràfiques i mecàniques de matèries
primeres.

12 0,48 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10

Estat de la qüestió en la discussió sobre l'evolució humana. 6 0,24 6, 7, 10

Tipus: Supervisades

Anàlisi paleoeconòmic de divisions socials i sexuals de treball, a partir d'artefactes
lítics.

20 0,8 6, 7, 8, 10, 11

Estudi pràctic d'un dipòsit fluvial, per avaluar i quantificar què litologies són
utilitzables com artefactes i de quines unitats geològiques procedeixen.

6 0,24 3, 6, 7, 8, 9,
10

Guanyar autonomia alhora de dur a terme un procés d'investigació experimental. 16 0,64 6, 7, 8, 9

Avaluació

Realització d'un treball de curs, a triar entre una llista de temes o a proposar per l'alumne / a. Els treballs seran tutoritzats pel / per la professor / a corresponent. Extensió aconsellada: 10-12 pàgines.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència als seminaris i pràctiques 50% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

Sortida de camp geoarqueològica 15% 4 0,16 3, 4, 6, 7, 9, 11

Treball autònom sobre una problemàtica arqueològica 35% 20 0,8 3, 7, 8, 9, 10, 11
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Programari

A. Mètodes de la geoarqueologia

A.1. Introducció als estudis petrogràfics i geoquímics de roques i minerals, com a eina de caracterització de
matèries primeres en arqueologia. Importància de les característiques texturals i composicionals de les
litologies en estudis arqueomètrics.

A.2. Pràctica de laboratori: Reconeixement , microscòpic i químic de litologies rellevants per als estudisde visu
arqueològics.

A.3. Pràctica de camp: Estudi de les litologies d'una terrassa fluvial, quantificació dels diferents tipus de còdols
i assignació a les roques de les diferents unitats cartogràfiques en el mapa geològic de la conca fluvial. Anàlisi
dels dipòsits secundaris des del concepte de "nivell de assequibilitat social" de les matèries primeres.

Competències específiques:

- Els alumnes aprendran a reconèixer els principals tipus de roques i entendran que les propietats
composicionals i texturals determinen l'ús com a artefactes lítics.

- Aprendran a fer un estudi pràctic d'un dipòsit fluvial, per avaluar i quantificar què litologies són utilitzables
com artefactes i de quines unitats geològiques procedeixen.

B. L'estudi petrogràfic, tecnològic i funcional d'artefactes (macro) lítics

B.1. Exposició d'un procés d'investigació complet basat en l'estudi d'artefactes macrolítics: l'estudi dels
processos de molta, com a medi de explotació sexual y social.

B.2. Exposició d'un procés d'investigació complet basat en l'estudi d'artefactes macrolítics polits i bisellats
(APB) (1h): l'estudi funcional dels APB aplicats a l'estudi de la divisió sexual del treball al Neolític.

Explicació dels principals mètodes i tècniques aplicats a l'estudi tecnològic i funcional dels APB. Pràctica
d'estudi tecno-funcional de materials arqueològics.

B.3. Desenvolupar una experimentació amb artefactes macrolítics que inclogui la seva elaboració i el seu ús
en diverses activitats. Observació i discussió dels resultats a nivell funcional.

Competències específiques:

- Entendre com planificar, desenvolupar i concloure un procés d'investigació basat en l'estudi d'artefactes
macrolítics polits i bisellats.

- Copsar les principals possibilitats interpretatives que l'estudi dels APB poden oferir.
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- Assolir els coneixements bàsics per a dur a terme una primera aproximació tecno-funcional dels APB de
manera autònoma.

- Guanyar autonomia alhora de dur a terme un procés d'investigació experimental

C. L'anàlisi dels artefactes lítics des d'una perspectiva experimental

En aquest bloc, es posarà èmfasi en la producció i ús dels estris des d'un punt de vista experimental
implementant pràctiques als estudiants i demostracions. El mòdul 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 queempren sovint l'experimentació arqueològica com a
metodologia bàsica de contrastació d'hipòtesis.

C.1. 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.

C.2. 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.

C.3. 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.

D. Tecnologia lítica i evolució humana

En aquest bloc s'apliquen mètodes i conceptes abordats en les sessions prèvies per tal de visualitzar
l'evolució humana a través de la tecnologia lítica. Es contextualitzaran els protagonistes (hominins) i les
capacitats tècniques que se li associen.

D.1. Els mites i llegendes en l'origen de la tecnologia lítica. Els primats davant el gènere .Homo

D.2. Comparant tecnologies en el Lomekwyaense, Olduvayense i Achelense.

D.3. La tecnologia davant de la tipologia (  y )H. neanderthal H. sapiens

Competències específiques:

- El paper de l'ètica en la discussió arqueològica.

- Identificació de les matèries primeres.

- Reconeixement dels objectes culturals en base als estigmes i variables que els conformen.

- Capacitats cognitives dels hominins i processos tecnològics.

- Els contextos arqueològics i les seves implicacions en relació amb els objectes lítics.

- Ensinistrament dels sentits en el reconeixement de les habilitats tècniques.

- Estat de la qüestió en la discussió sobre l'evolució humana.
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