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Prerequisits
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Objectius

L'objectiu del mòdul és capacitar a l'alumnat per abordar i/o gestionar des d'una perspectiva tecnològica
l'estudi de la ceràmica prehistòrica. S'abordaran les bases teòriques, les metodologies i les estratègies de
recerca necessàries per desenvolupar estudis globals dels productes ceràmics fabricats a mà. Es tractaran
qüestions com els marcs teòrics de la recerca ceramològica, els sistemes de classificació i de definició
tipo-morfomètrica, l'anàlisi de les matèries primeres (argiles i desgreixants), la identificació dels processos de
modelat, l'estudi de les traces d'ús i la determinació de la funcionalitat dels vasos ceràmics, el paper de
l'experimentació i de la recerca etnoarqueològica en la investigació ceramològica, etc. es farà un èmfasi
particular en l'anàlisi i discussió de qüestions com formes de fer, tradicions artesanals, sistemes de
transmissió dels coneixements artesanals... il·lustrant-lo amb l'exposició i debat de casos d'estudi referents a
diferents zones del món.

Els continguts del mòdul s'adrecen a facilitar a l'alumnat una formació avançada que els capaciti per poder
treballar amb recursos i instruments avançats en l'estudi dels materials ceràmics prehistòrics, en tant que es
tracta de documents primordials pel coneixement de les comunitats que els van produir i/o utilitzar.

Competències

Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir devidències i documentació
específiques.
Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en
anàlisis científiques especialitzades.
Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no

1



1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.
Reconèixer i valorar les conseqüències socials del treball propi, tenint en compte la diversitat
característica de les comunitats humanes en qüestions de gènere, identitat i multiculturalitat.
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 els aspectes ètics en l'anàlisi de les necessitats culturals de diversos tipus de públic.
Aplicar les tècniques i instruments d'anàlisis adequats als casos d'estudi.
Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes relatius al seu
camp d'estudi.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Dominar les tècniques i recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
Incloure en les propostes i reflexions dels treballs duts a terme aspectes vinculats a les perspectives de
gènere, accessibilitat universal, multiculturalitat.
Organitzar el temps i els recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment dobjectius prioritaris,
calendaris i compromisos d'actuació.
Que l'alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.
Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb lequip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
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.
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.
Valorar les possibilitats reals d'incidir en la ciutadania mitjançant l'acció cultural.

Continguts

ARQUEOMETRIA DE LA PRODUCCIÓ CERÀMICA (Dr. Xavier Clop) (6 sessions)

1.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA

.- Alguns conceptes: arqueometria, producte, procés de producció ceràmica, formes de fer, tradició artesanal...
(1'5 hores sessió teòrica).

.- Terres i pastes: les estratègies de gestió de les matèries primeres: què, com, on, per què... (1 hora sessió
teòrica).

.- Del fang a l'objecte conformat: modelar, tractar les superfícies, decorar (1 hora sessió teòrica).

.- Aconseguir, finalment, ceràmica: assecat i cocció (1 hora sessió teòrica).

.- De la producció a l'ús social (1'5 hores sessió teòrica).

.- Arqueometria de la producció ceràmica y etnoarqueologia (1 hora sessió teòrica).

.- Arqueometria de la producció ceràmica y experimentació (1 hora sessió teòrica).

2.- ACTIVITATS FORMATIVES
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.- Treball amb material arqueològic a les sessions teòriques (aula): identificació macroscòpica de desgreixants
naturals i de desgreixants afegits en col·leccions arqueològiques reals (2 hores sessió pràctica) (treball en
grup amb breu exposició oral, 10 min.).

.- Treball amb material arqueològic a les sessions teòriques (aula). A partir de col·leccions arqueològiques
reals s'introduirà a l'alumnat a l'estudi de les tècniques de modelat (2 hores sessió pràctica) (treball en grup
amb breu exposició oral, 10 min.).

.- Treball amb material arqueològic a les sessions teòriques (aula). A partir de col·leccions arqueològiques
reals s'introduirà a l'alumnat a l'estudi del tractament de les superfícies (2 hores sessió pràctica) (treball en
grup amb breu exposició oral, 10 min.).

.- Plantejament i discussió de casos d'estudi al voltant de la determinació de l'ús social dels vasos ceràmics (2
hores sessió pràctica) (treball en grup amb breu exposició oral, 10 min.).

Plantejament i discussió de casos d'estudi al voltant de l'etnografia i l'experimentació en l'estudi de la
producció ceràmica (2 hores sessió pràctica) (treball en grup amb breu exposició oral, 10 min.).

ANÀLISI MORFOMÈTRICA I DELS SISTEMES DECORATIUS (Dra. Anna Gómez) (4 sessions)

1.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA

- Aproximació historiogràfica a l'estudi de les produccions ceràmiques. Principals aportacions a la presa de
mesures a les morfotipologies utilitzades en ceràmica prehistòrica. (1 hora sessió teòrica)

- Volumetria i aproximació a la capacitat potencial dels recipients ceràmics. Consideracions al contingut a
partir de les densitats i el potencial d'emmagatzematge dels recipients ceràmics. (1 hora sessió teòrica)

-Morfometria i aproximació a les propietats mecàniques i tèrmiques dels vasos ceràmics des d'una perspectiva
diacrònica (Neolític ceràmic al Bronze Final). (1 hora sessió teòrica)

-Aproximació historiogràfica a l'organització de la producció i estratègies de consum i distribució. (1 hora
sessió teòrica)

- El concepte de la decoració ceràmica: del gest al motiu decoratiu i de la funcionalitat a "l'estètica". (1 hora
sessió teòrica)

-Aproximació a les propostes dels principals autors que aborden l'estructuració dels sistemes decoratius i
aproximació a la inferència tecnològica. (1 hora sessió teòrica)

2.- ACTIVITATS FORMATIVES

-Treball amb material arqueològic en les sessions teòriques (aula). A partir de col·leccions arqueològiques
reals s'abordarà la problemàtica de la quantificació en ceràmica i la representativitat de la dada quantitativa en
relació a la qualitativa.

Tipus: Treball en grup

Dedicació: 2 hores.

Tipus de treball: en grup amb breu exposició oral (10 min).

-Aproximació a la variable volumetria. Pràctiques de laboratori de dibuix de material ceràmic, digitalització i
càlcul volumètric a partir de la feina amb diferents programaris.

Tipus: Treball individual

Dedicació: 2 hores.

Tipus de treball: lliurament de l'exercici i valoració crítica d'aquest.

Aplicació metodològica a l'anàlisi decoratiu. A partir d'uns conjunts ceràmics desenvolupar una proposta
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Aplicació metodològica a l'anàlisi decoratiu. A partir d'uns conjunts ceràmics desenvolupar una proposta
analítica d'estudi dels patrons decoratius i la seva representativitat (quantitativa i qualitativa).

Tipus: Treball en grup

Dedicació: 2 hores

Tipus de Treball: Lliurament de la proposta de variables i valoració de la metodologia utilitzada.

USOS I FUNCIONS SOCIALS (Dr. Xavier Clop) (2 sessions)

1.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA

Es convidarà a investigadors i investigadores de reconegut prestigi nacional i internacional en l'àmbit de la
recerca al voltant de les produccions ceràmiques fetes a mà de cronologia prehistòrica, etnoarqueologia,
experimentació... per a que realitzin, amb un format de seminari específic, una exposició dels seus treballs i
per a que tot l'alumnat puguin dialogar amb ells i elles sobre els plantejaments teòrics i metodològics i els
resultats empírics dels casos d'estudi presentats. L'estructura d'aquests seminaris serà fonamentalment
d'exposicions en sessions de 1'5 hores, que inclourà l'explicació i l'espai de debat. Es preveu la participació de
4 investigadors/res cada curs.

2.- ACTIVITATS FORMATIVES

Plantejament i discussió al voltant de l'exposició realitzada. Eventualment, podrà treballar-se amb materials
arqueològics, etnoarqueològics i experimentals. Les sessions podran ser presencials o, eventualment, fer-se
mitjançant connexió on-line.

Metodologia

Activitats dirigides: classes introductòries sobre els plantejaments teòrics i metodològics de l'assignatura,
seminaris de discussió de casos d'estudi i pràctiques de laboratori.

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

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

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

Classes teòriques 20 0,8 11

Estudi i discussió de fonts documentals i arqueològiques 4 0,16 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12

Presentació pública de treballs 2 0,08 2, 3, 8, 12

Seminaris de discussió de textos 4 0,16 2, 3, 4, 12

Tipus: Supervisades

Realització d'exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups
reduïts)

10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Tipus: Autònomes

Recerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi 42 1,68 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12

Avaluació

Activitats a l'aula: discussió de casos d'estudi i activitats pràctiques (50% de la qualificació).

Realització treball de curs individual (50% de la qualificació). El treball s'haurà de triar prioritàriament d'un
llistat proposat pel professorat del mòdul.

Les pràctiques no són recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a classe 15% 36 1,44 2, 3, 8, 11, 12

Presentació oral dels treballs 15% 2 0,08 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Realització d'activitats pràctiques 30% 8 0,32 1, 3, 8, 10, 12

Realització de treballs 40% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
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ANÀLISI MORFOMÈTRICA I DELS SISTEMES DECORATIUS (Dra. Anna Gómez)
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