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I.- OBXECTIVOS:
O obxectivo principal é achegar ao alumno ás cuestións teóricas e metodolóxicas da investigación
arqueolóxica contemporánea, facendo especial fincapé na evolución do coñecemento arqueolóxico e no
estado da cuestión na nosa comunidade. Pódense desglosar nos seguintes obxectivos secundarios:
-Coñecer as diferentes fases do proceso de investigación arqueolóxica.
-Coñecer a lexislación vixente referente ó Patrimonio Histórico é a práctica arqueolóxica
II.- PROGRAMA:
1. INTRODUCCIÓN. A Arqueoloxía: definición; breve historia conceptual e metodolóxica.
2. MÉTODO E PROCEDEMENTO:
-Delimitación de fins e obxectivos:
-O proxecto arqueolóxico:
-O proxecto de investigación
-O proxecto preventivo
3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA
-A documentación previa: revisión bibliográfica, documental, fotografía aérea, cartografía,
toponimia…
-Traballo de Campo: as actividades arqueolóxicas (prospección, sondaxes, excavación, controis…)
4. MÉTODO E PROCEDEMENTO:ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA
-O Rexistro
-Estruturas: estratigrafías, planimetrías, alzados, seccións, etc.
-Materiais: tratamento de materiais
5. LEXISLACIÓN
6. A ARQUEOLOXÍA EN GALICIA HOXE
-Xacementos representativos
-Universidade, Administración e Empresa
III.- METODOLOXÍA:
-Exposicións e explicacións na clase das cuestións centrais, apoiadas en soporte audiovisual,
saídas de campo.
-Posibilidade de realización dun breve traballo monográfico.
IV.- AVALIACIÓN:
Asistencia 80% do total do cuadrimestre. Participación activa nas clases. Avaliación dos exercicios prácticos
individuais. Opcionalidade de test final e traballo individual.
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TEXTOS LEGAIS:
- Lei 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.-Decreto 199/1997, de 10 de xullo,
polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia.
-Plan Especial de Reforma Interior do núcleo histórico de Ourense

