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Arqueobotànica, experta en antra-
cologia és investigadora a l’Institut
Català de paleoecologia humana i
evolució social i professora associ-
ada de Prehistòria a la URV. Llicen-
ciada en Història i Geografia a la
URV (Tarragona, 1993), postgrau
(DEA) a la Université des Sciences
et Técniques du Languedoc (França
1994) i doctorada en Historia per la
URV(Tarragona, 2002). Ha realitzat
estades a diferents institucions euro-
pees i de la Xina: Institut de Paléon-
tologie Humaine, Laboratoire Palé-
oenvironnements, Anthracologie et
Action de l’Homme (França), Institu-
to Politécnico de Tomar (Portugal),
Institute of Archaeology (Londres,
GB), Institute of Social Sciences (Xi-
na). Des de 1991 participa en les ac-
tivitats de recerca i treball de camp
en col·laboració amb diferents ins-
titucions i centres de recerca (UdG,
UB, UAB, CENIEH, UAM, Gibraltar
Museum, Cardiff University, UCL).
Ha intervingut en una vintena de
projectes de recerca relacionats amb
jaciments eurasiàtics. Ha participat
en més de 40 congressos presentant
comunicacions o pòsters. Ha estat
convidada com a ponent a diverses
reunions internacionals i conferen-
cies sobre antracologia. El seu tre-
ball s’ha publicat en revistes inter-
nacionals, nacionals i actes de con-
gressos. Ha dirigit dues tesis doc-
torals i tres tesis de màster. És pro-
fessora de les assignatures del Grau
d’Antropologia i Evolució Humana:
Noves Tecnologies Aplicades a les
Ciències Humanes i Prehistòria.

Professor agregat (interí) del De-
partament d’Història i Història de
l’Art de la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) i investigador adscrit a
l’Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica (ICAC). És doctor per la Uni-
versitat de Lleida (2004), graduat
en Arqueologia per la URV(2000)
i llicenciat en Informàtica per la
UPC(1992).
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Del treball de camp a la Xarxa. Un recorregut per les noves
tecnologies
Ethel Ann Allué Martí i Ignacio Fiz Fernández

1. La (re)cerca de documentació

2. Els criteris de cerca

3. La recollida i anàlisi de dades durant el treball de camp i al laboratori

4. La publicació de les dades i la gestió de la recerca

5. Compartir la recerca. Presentacions orals i treball en xarxa

6. Compartir el coneixement científic amb la societat a partir de les noves

tecnologies

Mòdul didàctic 2
Tècniques especialitzades per a la documentació i l’estudi de
l’evolució humana
Ethel Ann Allué Martí i Ignacio Fiz Fernández

1. TIC orientades a la documentació gràfica

2. Els sistemes d’informació geogràfica (SIG)

3. Tècniques especialitzades aplicades a la recerca en evolució humana
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