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ARQUEOCAMPO
A VERDADE ESTÁ NO FONDO

Hai 1800 anos...

Hai 30 anos...

Hai 2200 anos...

Hai 700 anos...

3. Co paso 
do tempo,
as ruínas 
quedan 

cubertas
pola terra e a 
vexetación.

4.  A actividade humana e 
da natureza poden alterar os 

restos arqueolóxicos.

2. 
Despois do 

abandono do 
castro, a casa 

arruínase.

1. Esta é 
a casa

dun castro 
habitado.

O traballo dos arqueólogos axúdanos a 
coñecer mellor a nosa historia e como foi 
cambiando a paisaxe ao longo do tempo.

6 GABINETE DE INVESTIGACIÓN

É importante realizar actividades e materiais 
divulgativos para achegar o noso traballo a 

outros investigadores e á poboación en xeral.

Finalmente analizamos os resultados da 
investigación para obter conclusións.

COMO SE FORMA UN XACEMENTO?

d i d á c t i c a

A C C I Ó N  C U L T U R A L
( i n f o@ t e rc e i ra pe rsoa . com )

f i n a n c i a n o r g a n i z a n

c o l a b o r a n

A arqueoloxía é o 
estudo do pasado 

a través dos restos 
materiais que deixou 

o ser humano: 
ferramentas, ruínas, 

arte…
O sitio en 

que aparecen 
denomínase 
xacemento.

Os niveis estratigráficos 
achegan información 

sobre a época en 
que se formaron. As 
estratigrafías son 

moi valiosas á hora de 
coñecer as actividades 
que se desenvolvían en 

cada lugar.
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O TRATAMENTO DE MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

A ESCAVACIÓN
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O TRATAMENTO DAS MOSTRAS

REPRESENTACIÓN

ARQUIVO

Mostra de pole

Mostra
de carbón vexetal

Mostra de 
sementes
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As pezas 
arqueolóxicas 
deposítanse 
nos museos.

Gardamos os materiais 
arqueolóxicos, as fichas e os 
informes. Esta información 

poderase empregar en 
posteriores investigacións.

AS FASES DA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓXICA

Escavando 
sacamos á luz 

información 
agochada polo 

tempo.A escavación é unha 
actividade irrepetible, xa 
que ao facela destruímos 
gran parte do xacemento.

A medida que atopamos materiais, anotamos no caderno 
de campo onde estaban, como apareceron, fotografámolos… 

Nisto consiste o rexistro arqueolóxico. Despois, se 
podemos, recollémolos para analizalos.

Para poder estudar 
un xacemento cómpre 
rexistrar estruturas 

como muros ou lareiras, 
xa que estas non as 
podemos levar ao 

laboratorio. 

Durante a recollida de mostras 
é moi importante deixar constancia do 

lugar e nivel en que aparececen. Tamén hai 
que evitar que se contaminen mediante o 

contacto con outros materiais.

Antes de depositalos
no museo 

correspondente, 
realizamos o 

tratamento dos 
diferentes materiais 

arqueolóxicos 
recuperados no 

xacemento.

2. Clasificación. Agrupamos 
os obxectos segundo as súas 

características, principalmente polo 
tipo de material.

Descrición de pezas arqueolóxicas

Código 

Tipo de obxecto  recipiente   ferramenta   adorno 

Material 
 cerámica   pedra   metal   vidro   madeira

Lugar de procedencia 

Época 
 neolítico   idade do bronce   idade do ferro 

 época romana   idade media   época contemporánea

Dimensións  alto:       longo:       fondo: 

Técnica de fabricación  modelado á man   molde   torno   cantaría

Características 

Estado de conservación   bo    regular    malo

3. Siglado. 
Consiste en asignarlle

un código a cada 
peza cun número e o 
lugar de procedencia. 
Este código é único 
e serviranos para 
poder acceder á 
información que  
xeremos sobre o 

obxecto.

4. Descrición. Nunha ficha describimos cada 
peza e anotamos o seu código. Deste xeito, a ficha 

recolle toda a información sobre o obxecto.

5. 
Fotografía. 

Fotografamos 
as pezas. A foto 
inclúese na ficha 
de descrición.

1. Limpeza. 
Cando os 

materiais chegan 
da escavación, o 

primeiro que se fai 
é limpalos; algúns 
con auga, como a  
cerámica, e outros 
en seco, como os 

metais.

Preparación 
dunha 

mostra para 
a proba de 
carbono 14.

O estudo 
da situación dos 

xacementos na paisaxe 
axúdanos a coñecer 

como cada pobo ocupa 
o territorio e aproveita 
os recursos existentes 
para a súa subsistencia.

Mediante programas informáticos podemos reconstruír a 
forma orixinal do material que estamos estudando.

A datación 
por carbono 

14 é o método 
científico máis 

empregado.

A análise das mostras de materiais 
orgánicos permítenos coñecer mellor 
os costumes e as actividades diarias 
da xente que habitou o xacemento. 
Podemos saber, por exemplo, qué 

animais tiñan e qué cultivaban 
analizando restos de alimentos, ósos, 

pole ou sementes carbonizadas.
A acidez do solo e outros factores 

son determinantes para que se 
conserven os restos orgánicos.

Existen 
numerosas 

técnicas para 
representar os 
xacementos e 
os materiais 

arqueolóxicos. 

Empregando 
ferramentas 
topográficas 

podemos obter 
debuxos moi 

precisos.

Os mecanismos de 
datación absoluta 

teñen como 
obxectivo coñecer 
a idade exacta en 

anos dos materiais 
e do xacemento. 


