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La multidisciplinarietat com
a element clau del progrés de 

la recerca en ferro



La recerca en ferro



Arqueometria: (Del gr. άρχαιος, “antic” y -μετρία “procés de
medir”) f. Disciplina científica que estudia els materials
arqueològics mitjançant la aplicació de tècniques físico-
químiques.

Chaîne Opératoire



“Materialitat del Gest”



El concepte de Chaîne Opératoire es centra
en cada estadi de la producció. El subjecte
d'estudi deixa de ser l'objecte i passa a ser
la seqüència. Es busca reconstruir el
sistema tecnològic i el seu encaix amb
l'entorn.

• Decisions
• Influències
• Motivació
• Variacions

Chaîne Opératoire



* Martinón-Torres, Marcos (2002), 'Chaîne Opératoire: The concept and its applications within the study of 
technology', Gallaecia, 21, 29-44.7



Anàlisi



Espectroscòpia
(XRF, Raman, PIXE, EDX…)



Espectroscòpia



Radiografia



Isòtops



Metalografia: 



Metalografia: 



Metalografía: 



Metalografia: 



Difracció de Neutrons: 



COM



PER QUÈ



• Aprofundeix en les característiques materials e immaterials
de l’objecte

Multiplica les eines per a la Posada en Valor

Per a Què?
Conèixer per a entendre,
entendre per a valorar,
valorar per a apreciar

• Aporta elements de decisió addicionals per a la Conservació

• Permet la personalització de les estratègies d’intervenció



Per a Què?
Conèixer per a entendre,
entendre per a valorar,
valorar per a apreciar

Conèixer millor
per a gestionar millor



Tecnologia

ArqueologiaAntropologia

- Història
- Sociologia
- Estadística
- Modelització
- Etc...



Recerca

ConservacióPatrimoni



Equips Multidisciplinars





Individus Multidisciplinars



RECURSOS!



• Cambridge
• Oxford
• UCL
• Sheffield
• Durham
• Etc.

Models d’èxit





Individus

InteraccióRecursos

PLANIFICACIÓ
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