
 

         
  Pràctiques del grau en Història i 

Patrimoni 

Títol L’arqueologia... una finestra al nostre passat.  

Responsable Dídac Roman Monroig 

Destinataris  Alumnat de 1r de batxillerat  
 
Altres destinataris possibles: 2n batxillerat 

 
Objectiu/ 
descripció 

L’objectiu d’aquesta pràctica és apropar a l’alumnat a la feina que fan els arqueòlegs 
per a descobrir com vivien els nostres avantpassats durant la Prehistòria. 
La pràctica es desenvoluparà en dues parts: 
• La primera consisteix en una presentació on descobrirem les tècniques que 
utilitzem els arqueòlegs per a conèixer aspectes del nostre passat. 
• En la segona part aprendrem, de forma pràctica, de quina manera es fabricaven 
les eines de pedra en el Paleolític.  

Continguts  
En aquesta pràctica descobrirem les tècniques que ens permeten conèixer com 
caçaven, quins animals vivien i quina vegetació existia fa 20.000 anys en Castelló. Per 
a aconseguir-ho aprendrem de quina forma treballen els arqueòlegs per arribar a saber 
totes aquestes coses. 
D’aquesta forma descobrirem com s’estudien materials com els carbons, els pòl·lens, 
les eines de pedra o els ossos dels animals. 

Horari  Matí 
Grup 1: 9-11h 
Grup 2: 11.30-13.30 

Aula: HA1110AA i laboratori de Prehistòria 

Dates    
8 de gener de 2020 (2 grups de 20 estudiants) 

Correu 
electrònic  

María de la Luz Pérez Soler <msoler@sg.uji.es> 

 
 



 

         
  Pràctiques del grau en Història i 

Patrimoni 

Títol Representación cartográfica con R 

Responsable Enrique Montón Chiva 

Destinataris  Alumnat de 1r de batxillerat  
 
Altres destinataris possibles: 2n batxillerat 

 
Objectiu/ 
descripció 

 Introducir en la posibilidades de R como software para la realización de mapas a partir 
de datos espaciales, tanto en formato raster como vectorial. 

Continguts Realización de mapas con el software libre R. 
Manejo y representación de bases de datos raster 
Representación de ficheros shapefile y kml. 
 

Horari  Grupo 1: 9-11.00 
Grupo 2: 11.30-13.30 

Aula reservada: HA2S22AI 

Dates  8 de enero de 2020 (2 grupos de 20 plazas) 

Correu 
electrònic  

María de la Luz Pérez Soler <msoler@sg.uji.es> 

 
 


