
" CURS PRACTIC D'ARQUEOLOGIA 
CRISTIANA I VISIGODA 

, , 
EXCAVACIO AL JACIMENT DE VALENCIA "LA VELLA" 

Riba-roja de Túria, del 29 de juliol al 16 d'agost de 2019 



Curs teoric i practic d'arqueologia cristiana i visigoda. El 
curs pretén apropar els participants a la metodologia basica 
d'excavació i d'analisi arqueol6gica mitjanc,;ant un programa que 
diariament combinara el treball de camp en el jaciment amb el 
tractament deis seus resultats, més una serie d'activitats 
te6riques i visites a jaciments de I'entorn. Amb aquest curs oferim 
una activitat formativa orientada específicament a I'arqueologia 
tardoantiga, la seva cultura material i la seva problematica 
hist6rica. 
Nombre de places: 20 estudiants d'Arqueologia (grau i post 
grau). 5 places reservades a alumnes de la Universitat de 
Valencia. 
Termini d'inscripció: 9 de juny de 2019. 
Quota d'inscripció: 100€. Inclou asseguranc,;a, allotjament i 
manutenció. 
Material: Cada participant ha de dur botes de seguretat, guants i 
mesures de protecció solar, antimosquits i roba de Ilit. 

Horaris: 
de 07: 00 a 13: 00 - Excavació Arqueol6gica. 
de 16:30 a 20:00 - Excavació, gabinet i/o activitats formatives. 

Direcció: 
Esperanc,;a Huguet 
Josep M. Macias 
Albert Ribera 
Miquel Rosselló 

Equip Tecnic: 
Iván Fernández 
Karen Fortuny 
Francesc Rodríguez 

Secretaria d'organització: 
Cristina Silvestre (Ajuntament de Riba-roja de Túria) 
Ana Gallego (ICAC) 

Programa i inscripcions: 
Cliqueu ací per accedir a la fitxa d'inscripció que cal omplir i 
enviar al correu: activitats@icac.cat abans del dia 9 de juny de 
2019. 

Ací trobareu el programa complet del curso 

Ajuntament de Riba-Roja de Túria 
Plac,;a de l'Ajuntament núm 9 
46190 Riba-roja de Túria (Valencia) 
Telefon: +34 96 277 00 62 

ICAC 
Plac,;a d'en Rovellat, s/n 
43003 Tarragona 
Telefon: +34 977 24 91 33 ext. 214/205 
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https://drive.google.com/file/d/1wKxGZH3jYL_FOhnvm6grPpgpqpIToP9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjKFlni3PLNBHsffA-lYU1QD9hMgd_Af/view?usp=sharing
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