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Presentació

Cartera de serveis IPHES

L’institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) disposa d’unes

instal·lacions proveïdes amb les infraestructures, equipaments i materials i el personal

investigador i tècnic que garanteixen l’òptim desenvolupament dels objectius

fundacionals del centre: la recerca, la docència i la socialització del coneixement de la

prehistòria i l’evolució humana. En aquest context. els serveis científico-tècnics de

l’IPHES no només desenvolupen una important tasca en la consecució d’aquest

objectius, sinó que compten amb una dilatada trajectòria en la prestació de serveis

relacionats amb els camps de l’arqueologia i el patrimoni, a altres institucions de

recerca, empreses i administracions públiques.

És precisament el know-how amb el que compta el personal responsable dels

serveis, la utilització de les tècniques instrumentals més avançades en laboratoris

específica i completament equipats i la constant recerca en el desenvolupament i

implementació de noves metodologies de treball, el que fa que l’IPHES sigui garant

de qualitat en la prestació dels seus serveis. Aquests inclouen un ampli espectre

d’estudis i anàlisis aplicades al registre fòssil (palinològiques, antracològiques,

zooarqueològiques, tafonòmiques, micromorfològiques, petrològiques i de

microvertebrats), la restauració i conservació de materials arqueopaleontològics, la

generació de models 3D, l’Arche e.System, l’assessorament científic en processos,

tècniques i continguts o la posada en valor del patrimoni, entre altres.
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• Anàlisi dels carbons de fusta recuperats en jaciments arqueològics. 
Procediment:

• Tria de les mostres de carbons.

• Identificació taxonòmica i quantificació al microscopi òptic

• Processat de les dades

• Informe amb la reconstrucció paleoeconòmica i paleoambiental del 

dipòsit estudiat.

• Anàlisi dels pòl·lens i espores fòssils. 
Procediment: 

• Processat de les mostres palinològiques.

• Determinació taxonòmica i quantificació al microscopi òptic

• Processat de les dades

• Informe amb els diagrames pol·línics i la reconstrucció paleoeconòmica

i paleoambiental del dipòsit estudiat.
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Anàlisis antracològiques i palinològiques



• Determinació dels processos de formació dels dipòsits sedimentaris en jaciments 
arqueopaleotològics. 

Procediment: 

• Anàlisis petrològics.  Elaboració de làmines primes

• Micromorfologia i sedimentologia. Elaboració de làmines de gran format

• Anàlisi de l’estructura dels sòls arqueopaleontològics

• Interpretació paleoambiental i paleoclimàtica.

• Informe dels resultats
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Petrologia, micromorfologia i estudis de sòls



• Anàlisi de la utilització dels recursos faunístics en contextos arqueològics: 
Procediment:

• Identificació taxonòmica de les restes i quantificació.

• Processat de les dades

• Informe amb l’anàlisi dels recursos faunístics.

• Reconstrucció de la formació dels conjunts de macrofauna. 
Procediment: 

• Identificació taxonòmica de les restes i quantificació.

• Observació al microscopi òptic

• Processat de les dades

• Informe amb l’anàlisi tafonòmic del registre.
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Anàlisis zooarqueològics i tafonòmics



• Extracció de les restes de microvertebrats dels sediments arqueopaleontològics.
Procediment:

• Rentat amb aigua, a pressió moderada, del sediment amb estructura

de garbells amb diferents malles (de baix a dalt 0,5 mm, 5 mm i 10 mm

de llum). El procés es pot realitzar durant la campanya d’excavacions o

a les instal·lacions de l’IPHES.

• Assecat del sediment resultant a temperatura ambient.

• Triatge del sediment resultant. Extracció de les restes de

microvertebrats. La fracció gran es tria a simple vista utilitzant pinces

mentre que en la fracció petita (<3 mm) es realitza mitjançat lupa

binocular i pinces de precisió.

• Informe preliminar dels resultats.
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Triatge de microvertebrats



• Intervencions directes en conservació i restauració.

• Informes tècnics.

• Motlles i reproduccions.

• Ambientacions per a exposicions.
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Conservació i restauració de materials arqueopaleontològics



• Digitalització en 3D de les restes arqueopaleontològiques.
Procediment:

• Escaneig del material mitjançant l’escàner làser o de llum
estructurada.

• Generació dels arxius corresponents.

• Digitalització en 3D de nivells i superfícies arqueològiques rellevants.
Procediment:

• Escaneig de la superfície mitjançant un escàner de superfície
tridimensional.

• Generació dels arxius corresponents.

Equipament: .

1) Structured light Breuckmann's SmartScan 3D scan with 125mm, 250 mm and 700 
mm FOV. Automatised rotation platform.

Software: Optocat 2012 R2

2) NextEngine 3D Scanner HD laserscan SmartScan

Software:  ScanStudio HD version 1.3.2.
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Digitalització 3D



• Conjunt de maquinari i programari destinat al registre de dades en les excavacions
arqueopaleontològiques. Format per diferents subsistemes associats que permeten
coordenar el registre fòssil automàticament:

• Kit de registre:
• 5 pda amb el programari instal·lat
• 1 ordinador amb el programari instal·lat
• 1 router wifi instal·lat
• 1 impressora (USB+WIFI)
• 1 servidor d’impressió instal·lat
• 2 rotllos d’etiquetes
• 2 cartutxos de tinta
• 1 manual de configuració ràpida

• Estació total robòtica TRIMBLE S8.
• Estació total robòtica TRIMBLE S8
• Trípode
• Carregador de bateries
• Bateria externa llarga duració
• Terminal de control

Més informació a : 
http://arche.iphes.cat/fieldwork/Arche_system_fieldwork.html.
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Registre i posicionament 3D en el treball de camp.
ARCHE e SYSTEM



• Gestió i desenvolupament de la cadena de valors associada al patrimoni 

arqueològic: 

• Direcció científica d’excavacions arqueològiques.

• Formació en aplicació de noves metodologies d’excavació, registre i 

anàlisi de dades procedents de les excavacions arqueològiques.

• Assessorament i desenvolupament de processos de patrimonialització:

• Disseny d’estratègies per a la preservació i adequació del patrimoni.

• Elaboració  i desenvolupament de plans directors per al 

desenvolupament de la recerca, socialització i posada en valor 

social del patrimoni.

• Assessorament museogràfic:

• Conceptualització de projectes museogràfics:

• Realització de continguts científico-didàctics.

• Programes d’educació no formal adaptats a museus.
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Assessorament científic



• Materials de suport per complementar el coneixement de la prehistòria, l’arqueologia 
i l’evolució humana. Orientats a professors i alumnes dels cicles infantil, primari i 
secundari i a altres professionals vinculats amb l’educació.

• Guies didàctiques i quaderns de treballs.

• Audiovisuals

• Maletes didàctiques

• Demostracions: Producció eines lítiques, art rupestre, etc.

Més informació a 
http:www.evoluciona.org
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Recursos educatius
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Instal·lacions

Laboratoris:

Laboratori de Conservació i Restauració. 
Espai de 100 m2 dotat de les eines, maquinària,
sistemes d’ il·luminació i seguretat laboral
necessaris per a dur a terme actuacions de
conservació-restauració de material
arqueopaleontològic.

Laboratori d’Arqueobotànica
Instal·lacions de 90m2 amb càmera de
refrigeració per a la conservació de sediments i
l’equipament i materials necessaris per al
processament i muntatge de mostres de pol·len i
de fitolits, així com per a la recuperació de
mostres antracològiques. Compta amb
col·leccions de referència de pol·lens, fustes i
carbons, equips de microscopia òptica per a
l’estudi, identificació i interpretació de les
mostres arqueobotàniques i accés al programari
Tilia que possibilita l’elaboració de diagrames.

Laboratori de Geoarqueologia.
Espai de 85 m2 equipat amb la maquinària i
materials per a la confecció de làmines primes
per a estudis petrològics i de làmines de gran
format per a estudis de micromorfologia.
Disposa d’estacions totals topogràfiques i
d’equips de microscopia petrogràfica.

Laboratori de Tecnologia lítica
Instal·lacions de 88 m2 dotades amb la
infraestructura necessària per al processament i
estudi de materials lítics, inclosos equips de
microscopia òptica i lupes binoculars amb
càmeres digitals incorporades.
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Instal·lacions

Laboratoris:

Laboratori de zooarqueologia.
Sala de 33 m2 condicionada per a l’anàlisi de
restes òssies, amb lupes binoculars i
l’equipament per al processament de carcasses,
tractament de mostres i generació de
col·leccions de referència osteològiques.

Laboratori de micropaleontologia
Destinat a l’organització, rentat i triatge dels
sediments procedents dels jaciments
arqueològics. Disposa d’un espai condicionat
amb una unitat per poder efectuar el rentat al
propi centre i d’altres de mòbils per cobrir les
campanyes d’excavacions.

Unitats de treball:

Unitat de sistemes de la informació.
Aplica tecnologies de la informació i
comunicació a la investigació arqueològica.
Gestiona equips de computació en clúster per a
la gestió i anàlisi de conjunts de dades i disposa
de dispositius PDA per a la captura de dades de
camp i d’instruments de Sistemes de
Posicionament Global.

Unitat de 3D
Equipada amb dos escàners 3D de superfície.
Aplica les possibilitats de l’escaneig en 3D a les
diferents àrees de recerca, especialment en
l’anàlisi de les dimenions i variacions que
esprodueixen en les restes fòssils humanes i
lítiques i en el registre de superficies
d’excavació en jaciments arqueològics.
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Localització i contacte

Localització:
Zona Educacional 4 / Edifici W3 / 
Campus Sescelades / 43007-Tarragona

Informació i sol·licitud de pressupostos: 
Marta Fontanals
e-mail: mfontanals@iphes.cat
Telèfon: +34 607 982 135


