Col∙legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes
Balears. Secció d’Arqueologia

CURS D’ARQUEO‐ANTROPOLOGIA I ARQUEOLOGIA DE LA MORT.
Dirigit a: professionals que treballin en arqueologia

A càrrec de:
Llorenç Alapont. Arqueòleg i antropòleg físic. Màster en post‐excavations skills. Physical
Anthropology de la Universitat de Leicester (Inglaterra). Director de l’estudi antropològic i
paleontològic de la Necròpolis de Son Peretó (Manacor).Director del Projecte d’Investigació
arqueològica i antropològica a la Necròpolis de Porta Nola, Pompeia. Director de l’excavació
arqueològica i estudi antropològic de la necròpolis samnita d’Alife (Italia). Director de
l’excavació osteològica i l’estudi antropològic del Project de la British School at Rome en Segni.
Magdalena Sastre. Arqueòloga i antropòloga física. Màster en antropologia física per la
Universitat de Granada (en curs). Membre de l’equip d’antropologia de la Necròpolis de Son
Peretó (Manancor). Membre de l’equip d’investigació del Projecto d’Investigació arqueològica i
antropològica de la Necròpolis de Porta Nola, Pompeia. Membre de l’equipo d’antropologia de
la necròpolis samnita de Alife (Italia).

18 Hores: 12 teòric‐pràctiques i 6 hores de pràctiques amb restes
humanes = 1,8 crèdits.
Es proporcionarà a tots els inscrits un dossier complet amb tota la
informació que es donarà al curs

Col∙legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes
Balears. Secció d’Arqueologia

Objectius .
L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar la formació precisa per poder efectuar un
adequat registre i documentació de les restes esquelètiques humans en contextos
arqueològics als professionals de l'arqueologia. A més es pretén transmetre els coneixements
necessaris per poder interpretar a partir de les restes antropològiques i els elements
relacionats amb el difunt les condicionis soci‐culturals de la seva vida i la situació i
circumstàncies originals del moment en què es va realitzar el seu sepeli i els gestos i rituals dels
quals va anar objecte el finat i el seu sepulcre.

Dates i horaris:
Participants Mallorca ‐ 19, 20, 21 de novembre 2014 de 16h a 20h. Dissabte 22 de 9 a 15h.
Participants Menorca ‐ 19, 20, 21 de novembre 2014 de 16h a 20h. Diumenge 23 de 9 a 15h.

Lloc:
Classes teòric‐pràctiques: UIB / seu UIB Manacor / seu UIB Menorca.
Classes pràctiques:

Participants Mallorca: Museu d’Història de Manacor.
Participants Menorca: Museu de Ciutadella.

Places: 20
Inscripció:

Fins dia 19 de novembre al Col∙legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 i
de 17:00 a 21:00 hores.
Inscripció on‐line: www.cdlbalears.com

Preu: Col∙legiats/des CDL: 15€ / Altres: 45€.
(La Caixa, 2100‐0345‐91‐0200135257).

Coordinadors:
David Javaloyas Molina, Mateu Riera Rullan.
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Col∙laboren:

MUSEU DE CIUTADELLA
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Programa del curs:
Dimecres:
1. ARQUEO‐ANTROPOLOGIA DE CAMP. La documentació i registre de camp.
• Metodologia d'excavació.
• La fitxa antropològica de camp.
• L'original i el post‐deposicional. Processos tafonòmics.
• Relacions entre ambient intern i ambient extern del cadàver.
• La dimensió ritual de les observacions d'excavació.
Dijous:
2. LA DOCUMENTACIÓ DELS DIFERENTS CONTEXTOS FUNERARIS.
• Les sepultures primàries individuals. • Les sepultures plurals i reduccions.
• Les sepultures secundàries.
• Les sepultures dels nens morts en els primers mesos de vida.
• Les cremacions.
Divendres:
3. EL CONTEXT BIOLÒGIC.
• Identificació de l’esquelet humà, reconeixement dels ossos individuals i les dents,
característiques, grandària i forma del component ossi humà.
• Estimació de l'edat, sexe I alçada.
• Marcadors d'estrès i variacions morfològiques.
• Paleopatologia, estimació de la causa de la mort.
Dissabte i diumenge:
4. PRÀCTIQUES AMB OSSOS HUMANS

 L'anàlisi bioantropològic, osteològic i paleopatològic. Identificació i registre morfològic
i osteomètric. Estimació de l'edat, sexe, alçada, causa de la mort, patologies, etc. Identificació
de l’esquelet humà, reconeixement dels ossos

individuals i les dents, característiques,

grandària i forma del component ossi humà.
 Identificació de l’esquelet immadur, ossos individuals i dents, examen de les seves
característiques. Grandària i forma del component ossi dels esquelets immadurs.

