Què és l’Iphes?
L’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES)
www.iphes.cat és un centre de recerca
universitari creat l’any 2005 en el marc del
Programa CERCA (Centres de Recerca
de Catalunya) de la Generalitat de
Catalunya

Què fem:
Recerca, docència i socialització
del coneixement en arqueologia,
prehistòria i evolució humana
(àmbit cronològic de 3,5 milions
d’anys a 5000 anys abans d’ara)

Aportem a la societat:
▪ Excel·lència en la recerca. Prestigi i rigurositat.
▪ Programes i continguts de qualitat en la docència.
▪ Divulgació i comunicació de la ciència.
▪ Know-how. Transferència de coneixement i serveis
científico-tècnics.

Recerca
L’IPHES es troba entre els cinc primers centres de recerca del món en l’àmbit de la
prehistòria i l’evolució humana
12 projectes de recerca
finançats el 2020
20 projectes d’intervenció
arqueològica en jaciments
rellevants, d’un ventall
cronològic ampli
Fins a la data l’equip de
l’IPHES ha publicat 987
articles científics
internacionals (peer reviewed)
indexats en el SSCI

Espanya: Atapuerca, Eirós, Valdavara,
Quibas, Orce, etc.
Catalunya: Camp dels Ninots, Abric
Romaní, Projecte Francolí-Gaià, Coves
del Toll-Teixoneres, Sota Palou etc.
Itàlia: Vallone
Inferno
Georgia:
Dmanisi

Caucas
Menor:
Azokh

Marroc: AinBeni
Mathar-Guefait

Xina: Nihewan
Basin, Inner
Mongolia

Argèlia: N’GaousKef Sefiane, Errayeh
Tunis: Oued
Sarrat

102 contribucions a
congressos al llarg de 2019

Eritrea:
Engel Ela

Recerca
La recerca es duu a terme amb una forta interacció amb la societat: des dels ens públics i
privats, facilitant informació i eines per a la gestió, divulgació i explotació d’aquest patrimoni
fins a la ciutadania, fent-los partícips dels coneixements obtinguts
Jaciment de la Gran Dolina
(Sierra de Atapuerca, Burgos)

Abric Romaní
(Capellades)

Cova Eirós (Ourense)

El Camp dels Ninots
(Caldes de Malavella)

Baza-Orce
(Granada)

Recerca a la demarcació de Tarragona
Desenvolupem diversos projectes de recerca en aquesta àrea, amb jaciments arqueològics de
d’entre més d’1 milió als 4500 anys d'antiguitat

La Cansaladeta
(La Riba)

Cova de la Font Major
(L’Espluga de Francolí)

Cova dels Galls
El Molí del Salt
Carboners (Mont-ral)
(Vimbodí i Poblet )

Barranc de la
Boella (La Canonja)

Ramon d’en
Bessó (Rojals)

Docència
Els nostre personal investigador imparteix docència en els tres nivells d’estudis
universitaris, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili
Grau d’Història (URV)
Grau d’Antropologia i
Evolució Humana
(URV/UOC)

Doctorat en Quaternari i
Prehistòria (URV)
Màster en Arqueologia del Quaternari i
Evolució Humana (Erasmus Mundus)
En partenariat amb un grup internacional que comprèn el
consorci Màster en Quaternari i Prehistòria (IMPQ):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Università di Ferrara (Italy) (Coordinator)
Universitat Rovira i Virgili (Spain)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Portugal)Màster en Arqueologia del Quaternari i
Evolucó
Instituto Politecnico de Tomar (Portugal)
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (France)
University of Diliman (Philippines)

Socialització del coneixement
“IPHES a les escoles”:

Comunicació 2.0:

programa d’educació
no formal orientat
a escoles de primària i
secundària

Xarxes socials
Blogs
Mitjans de comunicació
...

Exposicions itinerants
Audiovisuals i documentals
Libres de divulgació

Fires i demostracions de ciència

Transferència del coneixement
Desenvolupament d’equipaments de
valorització del patrimoni: centres
d’interpretació, rutes arqueològiques, etc

Continguts
curriculars per a
centres educatius

Continguts per a museus i
equipaments: carterlleria,
còmics, unitats didàctiques, etc.

Projectes competitius
de transferència
PO FEDER Catalunya 2014-2020 FEDER-Regional
Innovation for Smart Strategic Specialization of
Catalonia (RIS3CAT) PECT “TurisTIC en família”.
Operation 6 “Mamut”.
FEDER. “Rambla Science: rehabilitació de l’antic
edifici del Banc d’Espanya, per a la creació d’un
espai de referència de la co-creació i divulgació de
la ciència”.

Convenis de
colaboració,
contractes i serveis

Explorar noves
formes de
transferència

Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES).
Zona Educacional 4 - Campus Sescelades.
Universitat Rovira i Virgili (Edifici W3)
43007 Tarragona

