
   PRESENTACIÓ  

 
Un any més, i en el marc dels treballs de difusió de les disciplines 
històriques, el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona 
organitza un nou curs científic i tècnic. Aquest V curs, 
complementa l’anterior realitzat al 2011, i està centrat en les noves 
tecnologies i els avenços informàtics en la recerca arqueològica.  
 
Avui dia cada cop és més freqüent aplicar a la recerca arqueològica 
una sèrie de tècniques i instruments propis d’altres disciplines que 
ens permeten extreure més informació sobre els objectes i 
estructures documentats als jaciments. En aquest sentit, les TIC i 
les SIG són un exemple clar del ràpid progrés que ha suposat 
l’aplicació de les millores informàtiques en la recollida i tractament 
d’un gran nombre de dades de manera eficient i ràpida. La 
incorporació d’aquesta informació juntament amb les dades 
arqueològiques tradicionals ajuden a entendre de manera més 
precisa les societats humanes i a difondre aquest coneixement a la 
resta de la societat.  
 
Les propostes del modelat 3D, l’aplicació continuada de SIG en 
programes de recerca consolidats i les aplicacions d’aquestes dades 
en contextos d’arqueologia del conflicte, són només alguns dels 
exemples que presenten aquestes tecnologies i de les noves 
fronteres que obre la seva aplicació a l’arqueologia. 
 
 
 



 
PROGRAMA  

Dia: 21 de desembre de 2013 
Lloc: Museu Episcopal de Vic (MEV). Plaça Bisbe Oliba. Vic.  

 
DISSABTE 21 
10.00 h  Lliurament de la documentació 
 
10.20 h Presentació del curs 
 
10.30h  La simulació aplicada a l'arqueologia del conflicte. 

Conferenciant: Xavier Rubio (DIDPATRI- UB) 
 
11.40h  L'ús dels models 3D a la recerca arqueològica. 

Conferenciant: Bartomeu Vallori (ERAUB-UB). 
 
12.50h SigArq: una aplicació online de SIG a la recerca 
arqueològica. L'exemple de Santa Margarida de Martorell 

Conferenciants: Alfred Mauri i Pablo del Fresno. Equip de Santa 
Margarida de Martorell (UB i UAB). 
 

 
14.00 h Cloenda del Curs 
 

INSCRIPCIONS  

Les inscripcions es faran enviant la butlleta via email a: 
ciao.osona@gmail.com 

 

 
 
 
Estudiants i socis CIAO: 5 € 
 
Inscripció ordinària: 10 € 
 
Es lliurarà certificat d’assistència a tots els participants.  
Els assistents al curs podran gaudir d’entrada gratuïta al MEV. 
______________________________________________________                                          
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
Nom: _________________Cognoms:_________________________ 
 
Adreça:__________________________________________________ 
 
CP:__________Població:_________________Comarca:__________ 
 
Email:_________________________________Tel.______________ 
 

Estudiants/Socis CIAO Ordinària  
 
El pagament es farà a l’inici del curs, si bé la preinscripció per mail és 
necessària. 
 
 

  
 

 
 


