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PRESENTACIÓN 

Deseño e desenvolvemento dun modelo de datos para unha  

IDE arqueolóxica da Idade de Ferro en Galicia. 

 

30 de Xuño de 2014 - Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela 

 

O Grupo de Estudos de Prehistoria do Noroeste (GEPN) da Universidade de Santiago ven traballando 

perto de dúas décadas no deseño e desenvolvemento de modelos de datos para a documentación 

arqueolóxica da Idade do Ferro en Galicia. Para a consecución deste empeño, o GEPN co apoio do 

departamento de Sistemas de Información Xeográfica do Centro de Supercomputación de Galicia 

(CESGA) construiu unha plataforma cuia finalidade principal é o acceso a xeo-datos de temática 

arqueolóxica, fundamentalmente da Cultura Castrexa do noroeste Ibérico pero asentada sobre 

principios que permiten engadir outros períodos culturais e territorios. O deseño dunha 

Infraestructura de Datos Espaciais (IDE) propia do grupo de investigación para o intercambio de 

información a través de Internet é resultado desta estreita colaboración entre o CESGA e o GEPN, 

xunto con outros investigadores e institucións. O traballo ten a súa orixe nun proxecto competitivo 

financiado pola Xunta de Galicia.  

A plataforma propón un sistema operacional de xeración e provisión de datos xeoespaciais derivados 

da práctica e investigación arqueolóxica, que nos permite facilitar á arqueoloxía profesional e 

científica o coñecemento do estado dos traballos que se están levando a cabo e, tamén, mediante a 

globalidade de Internet, compartir os seus contidos con calquera outra persoa interesada. 

A plataforma resultante desta colaboración presentase publicamente dende o convencemento do 

potencial, utilidade e valor que pode achegar a outros grupos de investigación, a empresas, a 

museos e para as administracións que desenvolven a súa actividade ou teñen competencias en 

arqueoloxía. 

IDEPatri, a plataforma, debe entenderse como un "sistema vivo" e en constante evolución, non 

como unha presentación de resultados. É unha ferramenta cotiá do traballo dos grupos de 

investigación que o integran e, ao mesmo tempo, é accesible a calquera persoa ou institución que 

desexe achegarse ata os seus servizos. Polo tanto, é un traballo en continua transformación e 

revisión, no que poden aparecer erros, que serán máis doados de solucionar se a información é 

visible ao maior número de ollos posibles.  

De partida, susténtase coa Información xerada polo GEPN, dos seus traballos de investigación e da 

súa oferta de servizos: antracoloxía, carpoloxía, análise de restos alimentarios, estudos de materiais 

ou a xestión de datos nunha intervención arqueolóxica. Contamos con información en proceso de 

construción que irá paseniño facéndose pública; mais, para un futuro inmediato, desexamos que a 

arquitectura de IDEPatri permita aos profesionais, a outros investigadores, as seccións da 

administración pública e museos implicarse no seu incremento, xa que súa finalidade é converterse 

nun espazo de traballo que transcenda o ámbito particular do proxecto onde nace e se converta 

nunha activa arqueoteca en rede.  

http://www.cesga.es/Inicio/IDEpatri_ModeloDatos
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30 de Xuño de 2014  

 

Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia 

 

Horario Ponente Institución 

12:00 – 12:05 
Isabel Rodríguez-Moldes Rey 

Vicereitora de Investigación e Innovación  
USC 

12:05 - 12:10 
Raquel Rodríguez Casal 

Departamento de Historia I 
USC 

12:10 – 12:30 
Pepa Rey Castiñeira 

Investigadora Principal 
USC-GEPN 

12:30 – 13:00 
Emilio Abad Vidal 

Responsable Técnico 
CESGA 

13:00 – 13:15 
Israel Picón Platas 

Presidente 
AEGA 

13:15 – 13:30 Turno dos asistentes  

 

 

USC - Universidade de Santiago de Compostela 

GEPN - Grupo de Estudios para a Prehistoria do NW Ibérico 

CESGA - Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia 

AEGA - Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía 

 

 

Por motivos de organización pregamos realice a inscrición no seguinte formulario: 

http://www.cesga.es/Inicio/IDEpatri_ModeloDatos  

http://www.cesga.es/Inicio/IDEpatri_ModeloDatos

