CURS D’ARQUEOLOGIA

Introducció a les matèries primeres lítiques
en arqueologia prehistòrica
Curs impartit pel Dr. Xavier Mangado (Departament d’Història i Arqueologia de la UB)
i la Dra. Gemma Alias (Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB)

El curs tindrà lloc els dies 12, 19 i 26 de març i 2 i 9 d’abril de 2019, a la Facultat de Geografia i Història de la
UB (Montalegre, 6-8) i a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB (Martí i Franquès, s/n). Es completarà amb
dues sortides de camp, el dia 30 de març a la Serra de Collserola i el dia 6 d’abril al Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Barcelona. Amb el preu del curs s’inclou un llibre específic de la matèria, escrit per ambdós professors, que s’entregarà a tots els participants.

Programa
• Dimarts dia 12 de març, de 17 a 19 h (Facultat de Geografia i Història, aula 411)
Bloc 1. Introducció. Interès del reconeixement dels materials lítics. Tipologia d’evidències arqueològiques
• Dimarts 19 i 26 de març de 17 a 19 h (Facultat de Geologia, aula 3)
Bloc 2. Criteris d’identificació de roques. Aspectes texturals, composicionals i mineralògics. Classificació de
les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques
• Dimarts 2 d’abril de 17 a 19 h (Facultat de Geologia, aula 3)
Bloc 3. Escales de treball en la identificació de roques. De la mostra de mà a les tècniques microscòpiques.
Limitacions en el reconeixement de materials
• Dimarts 9 d’abril de 17 a 19 h (Facultat de Geografia i Història, aula 411)
Bloc 4. Enigmes arqueològics. Interpretació de procedències
• Dissabte 30 de març de 9 a 14 h
Sortida de camp. Serra de Collserola: entorn de Sant Pere Màrtir. Reconeixement de roques intrusives
i l’aurèola de metamorfisme de contacte
Per aquesta sortida es requereix un calçat adient. El punt de trobada serà a la sortida muntanya de la
parada Zona Universitària (Línia 3 del Metro)
• Dissabte 6 d’abril de 10 a 13 h
Sortida de camp. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Reconeixement de materials lítics
Preu del curs amb el llibre inclòs:

socis de la SCA: 60 €
no socis: 70 €

Places limitades. Per inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València, 225, àtic 3a, Barcelona, de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h o en el mateix horari per tel: 934 673 004 o per correu electrònic: sca@scarqueologia.com
Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte ES23 2100 0833 0402

0056 2465

Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografia i Història – UB.

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs amb 1 crèdit de lliure elecció
pels Graus d’Arqueologia i Història

