
PROGRAMA
TENS UNA CITA AMB LA TEUA HISTÒRIA!

DIA 14 DE JUNY

TALLERS PER A ESCOLARS

Facultat de Geografia i Història
(Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010,  

        València)

Recepció: Hall de la Facultad

De 10 a 14 h

IMPRESCINDIBLE CITA PRÈVIA: 
jearq@uv.es

(fins al 7 de juny de 2019)

DIA 15 DE JUNY

TALLERS OBERTS A TOT EL PÚBLIC

Claustre del Centre Cultural La Nau
Universitat de València

        (c/ Universitat, 2. 46003, València)

Recepció: Claustre del Centre

De 10 a 19 h

EXPOSICIÓ:
DESEMPOLSANT LA HISTÒRIA DE LA NAU

Claustre del Centre Cultural La Nau
Universitat de València

        (c/ Universitat, 2. 46003, València)

De 10 a 19 h

DIA 16 DE JUNY

VISITES GUIADES A JACIMENTS

De la mà d’especialistes, s’organit-
zen visites obertes per a tot el públic 
a alguns dels jaciments excavats pels 
equips d’investigació del Departament 
de Prehistòria, Arqueologia i Història 
Antiga de la Universitat de València:

AbriC de La Quebrada

Ciutat ibèrica de Kelin 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA: 
jearq@uv.es

TALLER:
ENTENDRE LA CERÀMICA

La ceràmica es un dels elements més habituals que podem 
trobar al llarg d’una excavació arqueològica.

Objectiu: Entendre les possibilitats d’informació que ens 
aporten els fragments ceràmics i conèixer el seu tractament 
analític.

El públic participant deprendrà a classificar i identificar ce-
ràmiques de diverses èpoques i proposarà una evolució 
d’aquestes. També es reconeixeran i s’experimentarà amb 
diferents tècniques decoratives.

TALLER:
QUÈ ÉS L’ARQUEOMETRIA?

La incorporació de les noves tecnologies als estudis arqueològics 
permeten oferir una nova visió del passat.

Objectiu: Conèixer per a què serveixen les anàlisis de Raigs-X y la 
voltamperometria a l’hora d’estudiar materials arqueològics (cerà-
mica, os, pedra, pintura, metalls, etc.)

En aquest taller es prepararan diferents mostres que es mesuraran 
i interpretaran, raonant els resultats obtesos.

TALLER:
EXCAVEM UN VAIXELL ENFONSAT

L’arqueologia subaquàtica és una de les disciplines més 
atractives dins del món de l’arqueologia.

Objectiu: Endinsar als i les participants en una experiència 
sensitiva al voltant de l’arqueologia subaquàtica.

El públic participant podrà “bussejar” i localitzar restes arque-
ològiques submergides.

TALLER:
BUSCANT FUSTA, FLORS I FRUITES

Les restes arqueobotàniques representen, cada vegada més, un 
paper essencial per interpretar les societats passades i la seua 
interacció amb el medi ambient.

Objectiu: Conèixer les diferents classes de restes arqueobotàni-
ques que es documenten en el registre arqueològic i deprendre la 
manera de classificar-les.

En aquest taller descubrirem la manera d’identificar diferents es-
pècies vegetals i la seua importància per interpretar el registre ar-
queològic.

VISITA GUIADA:
KELIN I LA SEUA COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA
(Caudete de las Fuentes)

Kelin és una ciutat íbera l’origen de la qual es remunta al 
segle VII a.C i finalitza a inicis del segle I a.C.
Es poden visitar dues zones d’habitatge i part del recinte 
emmurallat. En la Col·lecció Museogràfica poden admirar-se 
algunes peces de gran interés, recuperades en el jacimient.

Lloc de trobada: Ajuntament de Caudete de las Fuentes (Va-
lència): c/ García Berlanga, 5. 46315, València.

Hora de trobada: 11 h.
Accés: Fàcil
Duració de la visita: 2 h (aprox.)
Serveis: el municipi disposa de serveis de restauració i d’una 
zona de pic-nic. Als municipis del voltant hi ha també recur-
sos culturals i naturals variats que permeten completar la vi-
sita i gaudir de la jornada.

Aconsellable dur calçat còmode, aigua, el cap cobert i pro-
tecció solar.

Es recomana inscripció prèvia: jearq@uv.es

Més informació a:
https://journees-archeologie.fr/c-2019/lg-es/Espana/fiche-
initiative/6032/Kelin

VISITA GUIADA:
L’ABRIC DE LA QUEBRADA
(Xelva)

Campament neandertal datat fa uns 80.000 anys. En ell es poden 
veure les restes de focs i l’organització interna de l’habitatge. Està 
situat en la rambla d’Ahillas, territori amb una gran disponibilitat 
de recursos vegetals i animals per la subsistència del grup humà.

Lloc de trobada: Balneari públic de l’Azud de Tuéjar, junt a la pobla-
ció de Tuéjar (València).

Hora de trobada: 10 h.
Accés: Fàcil. No obstant, per poder accedir al jacimient, els vehi-
cles particulars hauran de circular per una pista forestal.
Duració de la visita: 3,5 h (aprox.)
Serveis: El municipi disposa de serveis de restauració. Als voltants 
existeix una ampla i variada oferta de recursos naturals i culturals.

Aconsellable dur calçat còmode, aigua, el cap cobert i protecció 
solar.

¡Aforament limitat a 40 persones!
Imprescindible inscripció prèvia: jearq@uv.es

Més informació a:
https://journees-archeologie.fr/c-2019/lg-es/Espana/fiche-initiati-
ve/6141/Abrigo-de-la-Quebrada


