
Organiza: GEPN-USC Organiza: GEPN-USC 

XORNADA 

EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIA 

Para moverse pola área de experimentación, 

seguir os camiños marcados. 

 

VIAXES Ó PALEOLÍTICO E Á 

IDADE DO FERRO 

Día: 24 de abril 

Hora: de 10 a 15 h. 

Lugar: Espacio experimental do Monte 

da Condesa 

Actividade da asignatura Arqueoloxía 

Experimental do Máster de 

Arqueoloxía e Ciencias da Antiguidade 

Plano 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

zados. Rexistro en ficha das variables relacionadas coa 

aparición da marca. 

 

• A CERVEZA NA IDADE DO FERRO 

Obxectivo: Recreación da cadea técnico-operativa da 

elaboración da cervexa, dende o procesado do gran ata 

que estea disposta para o seu consumo. Obtención de 

mostras experimentais para análise de contidos cuxos 

resultados poidan compararse cos das mostras arqueolóxicas 

previamente analizadas. 

Accións:Torrado e triturado do gran, elaboración e trasfego do 

mosto de cervexa 

Rexistro :Rexistro fotográfico dos xestos e accións do proceso de 

elaboración da cervexa, marcas de uso e útis empregados. 

• DECORANDO CERÁMICA: IMPRESIÓN 

E ESTAMPILLADO 

Obxectivo: observación da efectividade das materias 

primas das ferramentas e dos xestos. Elaboración de 

“matrices”  para fabricar estampillas. 

Accións: recolección de elementos presentes na natu-

reza (cantos rodados, cunchas…) para decorar arxila 

usando a súa forma natural, amasar, tallar, imprimir, 

incidir, premer, aplicar. Preparación de tiras de arxila. 

Rexistro: fotografado da talla de estampillas e dos ele-

mentos naturais que se empregarán. Fotografía e vídeo 

de xestos. Fotografía da estapilla final e ferramenta. 

• PREPARACIÓN DUNHA BARREIRA 

Obxectivo: facer unha barreira tradicional en foxa para 

«curtir» o barro. Analizar a complexidade do esforzo. 

Accións: cavar, cubrir con area/arxila en po a foxa, 

esmagar, golpear, mesturar, verter, apisoar. 

Rexistro: Fotografado e gravación en vídeo do proceso 

de “construción” da «barreira» e das ferramentas.   

Accións: elaboración dun adhesivo a base de resina de pino e 

outros aditivos, enmangado de útiles líticos para a configura-

ción de ferramentas. 

Rexistro: fotografía, vídeo. 

• GRAVURAS 

Obxectivos: observación das características das marcas de 

gravado producidas nos soportes calizos e do desgaste sufrido 

por diferentes útiles líticos empregados para gravar. 

Accións: gravado en caliza. 

Rexistro: fotografía, vídeo. 

• PROXECTÍS 

Obxectivo: estudo de macrofracturas de impacto en proxectís. 

Accións: disparo cun arco de proxectís elaborados en diferen-

tes materias primas. 

Rexistro: fotografía, rexistro de incidencias. 

IDADE DO FERRO 

• TRAMPLING 

Obxectivo: estudio das alteracións producidas por pisoteo en 

útiles líticos, cerámica, cunchas e en fragmentos de óso. 

Accións: pisoteo de mostras. 

Rexistro: fotografía. 

• MARCAS DE USO EN CERÁMICA 

Obxectivo: coñecer as pegadas que deixan nas vasillas accións 

relacionadas co procesado e consumo de alimentos. 

Accións: asar, ferver e tostar alimentos. Fermentación de cer-

vexa. Servir comida. Beber. 

Rexistro: fotografía das vasillas e ferramentas empregadas antes 

e despois do uso. Fotografía e vídeo dos xestos e acción reali-

PALEOLÍTICO 

• APRENDIZAXE DA TALLA LÍTICA 

Obxectivo: avaliar a importancia das vías de comunica-

ción (imitación, comunicación xestual e comunicación 

verbal) nos procesos de aprendizaxe de talla lítica. 

Accións: demostracións de talla baseadas nun tipo de 

comunicación mestre/aprendiz e réplica por parte do 

aprendiz. 

Rexistro: fotografía, vídeo, toma de notas. 

• FUNDAMENTOS DA TALLA LÍTICA 

Obxectivo: Explicación das diferentes propiedades das 

materias primas, mecánica de fractura e técnicas de 

talla e retoque de útiles líticos. 

Accións: demostracións de talla e retoque lítico. 

Rexistro: fotografía, inventario de mostras. 

• PROCESAMENTO CÁRNICO 

Obxectivo: estudo de marcas de corte, fracturación e 

cremación en ósos e marcas de uso en líticos como 

resultado da acción de carnicería. 

Accións: despelexado e descarnado dun coello en fres-

co e outro previamente cociñado con útiles líticos, 

fracturación e cremación de ósos. 

Rrexistro: fotografía, vídeo. 

• ELABORACIÓN DE ÚTILES COMPOS-

TOS 

Obxectivo: fabricación de adhesivos naturais e elabora-

ción de diversos útiles compostos (frecha, raspador 


