Patrimoni arqueològic a Mallorca
Curs acadèmic 2018-19
Resum:
Amb aquest mòdul es pretén donar a conèixer la riquesa i varietat del patrimoni
arqueològic de Mallorca, així com tots aquells aspectes que fan referència a la seva
gestió i protecció. Alhora, durant el curs es treballarà en les diferents estratègies que
actualment s'estan desenvolupant dins el cap de la posada en valor i la socialització
del patrimoni arqueològic i el seu potencial com a producte turístic.
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Durada: 10 hores. Del 6 al 20 de novembre de 2018
Idioma: Català
Objectius:
Donar a conèixer a l’alumnat els elements més significatius del patrimoni arqueològic
de Mallorca i la seva contextualització cronològica i cultural, així com la seva situació
en relació amb aspectes patrimonials, com per exemple, estat de conservació, posada
en valor i actuacions de divulgació.
Continguts:
1. Contextualització cronològica i cultural del patrimoni arqueològic de Mallorca.
2. Legislació vigent en relació amb el patrimoni arqueològic.
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3. Anàlisi de la situació actual del patrimoni arqueològic: estat de conservació i
estratègies de posada en valor.
4. Principals projectes en relació amb el patrimoni arqueològic de Mallorca:
Projecte Closos de Can Gaià, Son Fornés, Puig de sa Morisca, Son Real,
S’Illot, Hospitalet i Son Peretó, etc.
5. Perspectives de futur.
Criteris d’avaluació:
Realització d’un treball relacionat amb els continguts.
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http://arqueomallorca.com/es/
http://www.sonfornes.mallorca.museum/
www.pluscalvia.com
http://www.manacor.org
Currículums:
Dr. MANUEL CALVO TRIAS
Doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona.
Titular d'universitat de prehistòria de la Universitat de les Illes Balears.
Investigador principal del projecte HAR2012-3260 “Viure entre illes, paisatges,
connectivitat insular i cultura material en les comunitats de les Balears durant la
prehistòria recent”.
Investigador principal del projecte del programa “Arqueología en el exterior” del
Ministeri de Cultura: “Arqueología en el alto Volta, Ghana”.
Director de la revista científica Materialidades i del grup de recerca ArqueoUIB.
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Professor de les assignatures d’arqueologia, prehistòria i gestió del patrimoni
arqueològic.
Línies bàsiques de recerca: prehistòria de les Illes, etnoarqueologia, gestió del
patrimoni arqueològic i turisme cultural i tecnologia ceràmica prehistòrica.
Director de tres tesis doctorals de prehistòria.
Ha publicat més de 60 treballs en revistes científiques nacionals i internacionals,
llibres i capítols de llibre.
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