Bas
ses del Programa d’iniciac ió a la re
ecerca en
n el camp
p de l’arq
queologia
a
clàs
ssica de l’Institut Català d’Arqueo
ologia Clà
àssica (IC
CAC) per al 2020
0
(PIR
R) (codi 0 14.4.3).

1. O bjecte
1.1. L’objecte d’aqueste
es bases é
és la conv
vocatòria per particiipar en el Programa
a
d’inicciació a la
a recerca en el cam
mp de l’arqueologia clàssica dde l’ l’Insttitut Català
à
d’Arq
queologia Clàssica (e
en endava
ant, ICAC) per al 2020 (PIR20). Aquest prrograma de
e
el màster en
form
mació va di rigit als es
studiants de
e Arqueologia Clàsssica organitzat per la
a
Univversitat Auttònoma de
e Barcelon a, la Unive
ersitat Rov
vira i Virgilli i l’ICAC, per tal de
e
com pletar la seva
s
forma
ació avanççada mitjançant la col·laborac
c
ció en els equips de
e
rece
erca de l’IC
CAC i, alho
ora, permettre’ls acréiixer els seus coneixeements prà
àctics en el
e
món de l’arque
eologia clà
àssica. Less persones participan
nts del proggrama es formaran a
AC (plaça d’en
d
Rovellat, s/n, Ta
arragona).
l’ICA
1.2. El program
ma d’inicia
ació a la re
ecerca (PIR) consta de 300 hoores i s’estructura en
n
duess etapes. La
L primera es destina
a a col·lab
borar en prrojectes deels equips de recerca
a
de l’’ICAC. La segona ettapa es de
estina a l’e
elaboració del Trebal l fi de màster que el
e
partiicipant del programa
a haurà de
e presentarr en el mà
àster en Arrqueologia Clàssica i
que estarà rela
acionat amb l’equip d
de recerca en què col·labori.
nts
2. N ombre de participan
ombre màxxim d’estud
diants partiicipants de
el programa
a és de 7.
El no
3. So
ol·licitants
s
Els ssol·licitantss hauran de complir e
els requisitts següents
s:
3.1. Estar en possessió
p
del títol de
e llicenciat o grau en
n Arqueologgia, Històrria, Història
a
de l’ Art o d’altrres títols universitari
s equivalents i haverr finalitzat aquests estudis amb
u
b
er de 2014
4.
post erioritat a l’1 de gene
auran d’estar cursant el màster en Arqueo
ologia Clàsssica organ
nitzat per la
a
3.2. A més, ha
utònoma de Barcelo
ona, la Un
niversitat Rovira
R
i V
Virgili i l’IC
CAC en el
e
Univversitat Au
mom
ment d’acce
eptar la in
ncorporació
ó al progra
ama de formació i taambé hauran d’esta r
matrriculats dell mòdul del Treball de
e fi de màs
ster (TFM)..
3.3. Els cand
didats hau
uran d’es collir i prioritzar dues
d
opcioons de les ofertess
e l’annex
x 1 i utilitzzaran la sol·licitud
s
de
d l’annexx 2 per prresentar la
a
relaccionades en
peticció.

Pl. d’en
n Rovellat, s/n, 430
003 Tarragona • Telèfon
T
977 24 91 33 • www.icac.catt • info@icac.cat • CIF S-4300033-J

1 de 9

3.4. El candid ats autorittzaran l’ICA
AC perquè
è els hi tra
ameti per correu ele
ectrònic less
com unicacionss i les notificacions en relació amb aquesta convoocatòria. La
L persona
a
didata com unicarà a l’ICAC l’ad
dreça electrònica on vol
v rebre eels correus..
cand
4. D urada
El p
programa de
d formació té una durada de
e 4 mesos
s consecuttius en els
s quals elss
partiicipants ha
auran d’ass
solir les du
ues etapes
s del programa, que estan defin
nides en la
a
base
e 1.2. d’aq
questa con
nvocatòria.. El progra
ama es po
odrà iniciarr el dia 1 de març i
final itzar el dia
a 30 de jun
ny, el dia 1 d’abril i finalitzar el dia 31 dee juliol, o bé es podrà
à
ar el dia 1 de maig i finalitzar e
el dia 31 d’ agost. Les
s etapes deel programa descritess
inicia
en la
a base 1.2
2. es podra
an dur a te
erme en l’o
ordre que els particippants i el seus
s
tutorss
acorrdin.
5. Im
mport, afiliiació a la Seguretat
S
Social i IR
RPF
L’im port íntegrre que s’ab
bonarà a ccadascun dels
d
participants seràà de 2.000
0 €. A més ,
sera
an donats d’alta
d
a la Seguretat Social, en aplicació del Reial ddecret 149
93/2011 i la
a
disp osició add
dicional ciinquena d
del Reial decret llei 28/2018 , i s’efec
ctuaran less
corre
esponents retencions a comp
pte de l’Im
mpost sobrre la Rendda de les
s Personess
Físiq
ques (IRPF
F).
6. So
ol·licitud
6.1. Les sol·liicituds s’hauran em plenar d’a
acord amb el modell normalitz
zat que ess
publ ica en l’an nex 2 d’aq
questes ba ses i que està
e
dispon
nible a la ppàgina web
b de l’ICAC
C
(http
p://www.ica
ac.cat) i a la secre
etaria del centre (p
pl. d’en R
Rovellat, s/n,
s
43003
3
Tarr agona; tel . (+34) 97
77 24 91 3
33, fax (+3
34) 977 22
2 44 01). Aquestes sol·licitudss
p
candid
dats i adreçades al director de ll’ICAC.
haurran d’anar signades pels
6.2. La docum
mentació que
q
haura
an de presentar els
s candidatts serà la sol·licitud
d
norm
malitzada ( annex 2) i els docum
ments espe
ecificats en
n la base 7 de la convocatòria .
Aque
esta docu mentació es podrà enviar pe
er correu ordinari o es podrà entrega r
perssonalment a la secre
etaria de l’’Institut. També es podrà
p
fer aarribar perr qualsevo
ol
dels mitjans esstablerts a l’article a l’article 16.4 de la Llei 39/20 15, d’1 d’o
octubre, de
e
proccediment a dministratiu comú de
e les administracions
s públiquess, però llav
vors caldrà
à
que el sol·licita
ant ho com
muniqui a l’IICAC per correu
c
elec
ctrònic a acctivitats@ic
cac.cat.
ació que ca
al adjunta r a la sol·licitud
7. D ocumenta
a del títo
ol de gra u o llicen
nciatura o bé del resguard acadèmicc
7.1. Fotocòpia
esponent.
corre
7.2. Fotocòpia de la docu
umentació pertinent que
q
l’acred
diti estar m atriculat all Màster en
n
Arqu
ueologia Cllàssica i es
specíficam ent al Treb
ball de fi de
e màster .
7.3. Fotocòpia del DNI, NIF
N o passa
aport del sol·licitant.
s
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7.4. Fotocòpia del docum
ment que accrediti l’alta a la Seguretat Soc ial.
ermini de presentac
ció de les s
ds, la inadmissió i e l desistim
ment
8. Te
sol·licitud
8.1. El termini de presentació de les sol·liciituds serà de 7 diess naturals a partir de
e
l’end
demà de la
a publicació d’aquestta Resoluc
ció al web de l’ICAC
C. Finalitzat el termin
ni
de p
presentació
ó de sol·lic
cituds, es ffarà públic a la web de l’ICAC la relació provisiona
al
de ssol·licituds admeses
s i exclose
es a la convocatòria, amb inndicació dels motiuss
d’ex clusió de cada cas. Els sol·liccitants exc
closos disp
posaran d’ un termini de 3 diess
natu rals, que comptaran
n a partir del dia següent
s
a la publicaació de l’esmentada
a
relacció, per essmenar els defectes d
de la seva
a sol·licitud i si no hoo fan, es desestimarà
à
la so
ol·licitud.
8.2. Posterior ment, es farà públ ica a la web de l’’ICAC la relació de
efinitiva de
e
sol·l icituds ad meses i excloses
e
a
al procés de selecc
ció. A méss i prèvia
ament a la
a
conccessió de la
l participa
ació en el programa, l’administtrador de l’’ICAC reso
oldrà sobre
e
la i nadmissió o el de
esistiment de les sol·licituds
s
presenta des i ho notificarà
à
indivvidualment per correu
u electrònicc.
8.3. L’incompl iment de requisits n
no
sol·l icitud que estableixe
en aqueste
es
Qua lsevol perrsona sol·licitant po
ot
pressentant un escrit de desistiment
d
ta

esmena
ables o de
el termini dde presenttació de la
a
bases comporta la inadmisssió de la sol·licitud .
desistirr expressa
ament de la seva sol·licitud
d
l’ICAC i aquest l’h
ha d’accepttar.

9. In
nstrucció de
d l’avalua
ació de les
s sol·licitu
uds
9.1. La instruccció de l’a
avaluació d
de les sol·licituds de
els candidaats es farà
à per mitjà
à
d’un a Comissió
ó d’Avalua
ació i Seleccció (CAS)), presidida
a per l’adm
ministrador de l’ICAC ,
que actuarà co
om a òrgan
n instructorr i tindrà en
n compte els
e criteris dd’avaluació
ó i selecció
ó
uest aparta
at.
que s’estableixxen en aqu
dinadora d el màster de l’ICAC i
9.2. La CAS e starà formada pel prresident, per la coord
una person
na com a secretari,
s
q
que assistirrà a les reu
unions de lla Comissió
ó amb veu ,
per u
però
ò sense vott.
9.3. La CAS revisarà
r
les
s proposte
es amb la finalitat de
e comprovvar si compleixen elss
obje ctius de la
de particip
a convocatòria i acorrdarà una proposta
p
provisional
p
pants en el
e
prog
grama. Nom
més es pod
dran conce
edir 2 place
es per a ca
ada equip dde recerca de l’ICAC..
10. P
Proposta de
d resoluc
ció provis ional
10.1 . La CAS
S publicarà
à la resol ució proviisional d’in
nscripció ddels partic
cipants alss
prog
grama, d’accord amb els criteriss fixats en la convoc
catòria. Aqquesta reso
olució serà
à
publ icada a la web de l’ICAC. A m
més, es co
omunicarà a les perssones interressades a
travé
és de l’adre
eça electrò
ònica que h
hauran esp
pecificat en
n la sol·licittud.
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10.2
2. El bene
eficiaris, a partir d e l’endem
mà d’aques
sta publiccació i co
omunicació ,
disp osaran d’u
un termini de 3 diess naturals per comprometre’s explícitament, en un
n
docu
mplir totes
ument sign
nat, a acce
eptar i com
s les condicions d’aqquesta convocatòria .
Aque
est docum ent d’acce
eptació (an
nnex 3) s’o
obtindrà a la pàgina web de l’ICAC i a la
a
secrretaria del centre.
c
10.3
3. S’entend
drà que els beneficiarris renunci en a partic
cipar en el Programa
a d’iniciació
ó
a la recerca (P
PIR) si no presenten
p
e
el document d’acceptació en ell termini as
ssenyalat a
l’apa
artat 10.2.
11. IInscripció dels participants a l Program
ma d’iniciac
ció a la re cerca (PIR
R)
11.1 . El direct or de l’ICA
AC resoldrrà la inscri pció dels participantts al programa en un
n
term
mini màxim de 15 die
es natural s després de la pub
blicació dee l’anunci al web de
e
l’ICA
AC. Un cop
p transcorre
egut aquesst termini sense
s
resolució expreessa, caldrrà entendre
e
que les sol·licittuds d’insc
cripció no h
han estat concedides
c
s.
2. La resol ució serà publicada a la web de l’ICAC
C. A més, es comunicarà a less
11.2
de l’adreça
a electrònica que h an especificat en la
a
perssones interressades a través d
sol·l icitud.
3. Contra la
a resolució
ó expressa
a de conce
essió o den
negació, ells interessats podran
n
11.3
interrposar recu
urs d’alçada davant e
el Consell de
d Direcció
ó de l’ICAC
C, els acords del qua
al
esgo
oten la via administra
ativa (art. 4
4.2 dels Es
statuts de l’ICAC) en el termini d’un mes a
partiir de l’end emà de la resolució,, d’acord amb
a
l’article 76 de laa Llei 26/2
2010, del 3
d'ag ost, de rè
ègim jurídic i de p
procedimen
nt de les administraacions públiques de
e
Cata
alunya i l’a rticle 122 de
d la Llei 3
39/2015, d’1 d’octubre
e, de proceediment ad
dministratiu
u
com ú de les ad
dministracions públiq
ques.
Obligacion
ns del participant
12. O
12.1 . Acceptarr les condic
cions d’aqu
uesta conv
vocatòria i les normess de règim intern que
e
AC pugui e stablir.
l’ICA
12.2
2. Comuniccar a l’ICAC
C la data d
d’inici de la
a incorpora
ació al proograma perr mitjà d’un
n
escrrit amb el vistiplau del
d tutor/a
a. El partic
cipant haurà de com
mplir el pro
ograma de
e
form
mació duran
nt un període de 4 me
esos conse
ecutius.
12.3
3. Desenvo
olupar la seva
s
col·la
aboració i el Treball fi de màsster d’acorrd amb elss
crite
eris del tuto
or/a, que serà nomen
nat per l’IC
CAC, per a les dues eetapes del programa ,
ne la direc ció i fer-ne
e el seguim
ment.
amb l’objectiu de portar-n
4. Seguir, durant el curs 201
19-2020, els
e
estudis del màsster en Arqueologia
A
a
12.4
Clàsssica.
12.5
5. Comuniccar a l’ICAC
C l’acabam
ment del Trreball fi de màster i qqualsevol modificació
m
ó
de le
es dates en
n què es durà a term e.
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12.6
6. Col·laborrar en d’alttres progra
ames i projectes de l’ICAC i en el conjunt d’activitatss
gene
erals de l’In
nstitut.
12.7
7. Assistir a les activ
vitats cien tífiques qu
ue organitz
zi l’Institutt i a les quals
q
pugu
ui
acce
edir gratuït ament.
12.8
8. Presen tar a l’IICAC, co
oincidint amb
a
la finalitzacióó del prrograma i
inde pendentme
ent de la causa que
e la motiv
vi, un informe de laa formació realitzada
a
ant la particcipació en el Program
ma, conform
mat pel tuto
or/a.
dura
12.9
9. Presenta
ar a l’ICAC una còpia del Treball fi de màs
ster que haa elaborat.
12.1 0. Fer co nstar, en la portada
a del Treb
ball fi de màster
m
reaalitzat: "Trreball fi de
e
b el suport de l’Institu
ut Català d’Arqueolog
gia Clàssic a".
màs ter fet amb
onstar, en la produ cció escrita derivad
da de la col·laborac
ció en elss
12.1 1. Fer co
ectes de recerca
r
de
e l’ICAC, "Amb el suport
s
de l’Institut C
Català d’A
Arqueologia
a
proje
Clàsssica".
12.1 2. Comun icar, si s’e
escau, la re
enúncia a participar en el proggrama perr mitjà d’un
n
escrrit motivat adreçat
a
al director de
e l’Institut.
13. P
Pagament
El pa
agament serà
s
de 2.0
000 € per a cada participant, am
mb l’aplicaació de les retencionss
corre
esponents d’acord am
mb la norm
mativa vige
ent, i s’abonarà en 4 pagaments
s de 500 € .
El da
arrer paga
ament es fa
arà efectiu un cop el participan
nt hagi com
mplert les obligacions
o
s
espe
ecificades en
e l’aparta
at 12 d’aqu esta convo
ocatòria.
14. Interrupciions
14.1 . A petició
ó raonada
a del particcipant al programa, el directoor de l’Ins
stitut podrà
à
conccedir la int errupció te
emporal de
el complim
ment de la col·laboracció pactada. Aquesta
a
interrrupció tem
mporal comportarà la minoració econòmica
a proporcioonal a perc
cebre.
14.2
2. Només en
e les interrupcions o
ocasionade
es per forç
ça major ees podrà re
ecuperar el
e
perío
ode interro
omput, sem
mpre que les dispo nibilitats pressupostà
p
àries de l’Institut ho
o
perm
metin.
15. R
Renúncies
s i revocac
cions
15.1 . Els part icipants qu
ue renunc iïn al prog
grama hau
uran d’exp osar el motiu en un
n
metran al diirector de ll’ICAC.
escrrit que tram
15.2
2. l’ICAC pot revocar, amb a
audiència prèvia de
el participaant, la inscripció al
a
prog
grama per absència injustifica
ada, per fa
alta d’apro
ofitament i per qualsevol altra
a
caussa que repe
ercuteixi negativame nt en l’actiivitat de recerca o enn l’Institut.
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ANNEX
X 1:

Places ofertes
o
en
n el Progra
ama d’inic
ciació a la recerca en
n el camps de
l’arqueo
ologia clàs
ssica de l’IICAC
Les persones candidates
c
s hauran d ’escollir i prioritzar
p
dos equips de recerca
a de l’ICAC
C
d’en tre les seg
güents:
1. Equip de recerca
a en Arqueo logia del Pa
aisatge (GIA
AP),
mana,
2. Equip de recerca Poblamentt i territori en època rom
de Topograffia antiga (S
SETOPANT)),
3. Equip de recerca Seminari d
metria i Produccions Arttístiques (ArrPA),
4. Equip de recerca d’Arqueom
omia i come
erç al món aantic (Aecma
a),
5. Equip de recerca en Alimenttació, econo
6. Equip de recerca d’Arqueolo
ogia Protohistòrica,
7. Equip de recerca Arqueologiia Cristiana i de l’Antiguitat Tardanna, i
8. Equip de recerca Mediterràn
nia oriental grecoroman
g
na.

A tra
avés de la web
w
de l’ICA
AC ( http://w
www.icac.ca
at/ ) es podrrà consultarr les dades dels equipss
de re
ecerca enu nciats anteriorment. L a persona candidata haurà de pproposar el membre de
e
l’equ
uip de rece rca que pot tutoritzar--lo. Per exe
ercir de tuttor/a cal quue la perso
ona sigui de
e
l’ICA
AC i, a més, professor/a
a del Màste r en Arqueo
ologia Clàss
sica.
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ANNEX
X 2:

Sol··licitud pe
er particip
par en el programa d’inicia
ació a la rrecerca en
n el
cam
mp de l’arq
queologia
a clàssica
a de l’ICA
AC per al 2020 (PIR
R20) (014..4.3)
Dade
es d’identifficació de la persona que presen
nta la sol·liicitud
Nom

Primer cognom

DNI/N
NIE/Passapo
ort
Telèf on fix

Gènere
e:
Hom
me
Dona
Telèfon
n mòbil

Adreçça postal
Nom de la via, nú
úmero i pis

Poblacció

Segon coognom
Data de naixement
No binari
Adreça dde correu ele
ectrònic

Codi posstal

Dade
es acadèmiiques
Llicen
nciatura o Grrau
Any d
d’acabament

Univerrsitat

Rela
ació de les places escollides i prrioritzades
Equip
p de recerca
a
Ordre
e de preferèn
ncia

(Base 3.3 i an
nnex 1 de la coonvocatòria)

Equip
E
de rece
erca de l’ICA C

Tutor/a eescollit

(senya
alar i enumera
ar fins a 2
oferte
es)

Prefe
erència núme
ero:

Arqueologia
A
d
del Paisatge (GIAP)

Prefe
erència núme
ero:
Prefe
erència núme
ero:

Poblament
P
i te
erritori en èp
poca romana
Seminari
S
de T
Topografia an
ntiga
(S
SETOPANT)
Arqueometria
A
a i Produccion
ns Artístiques
(A
ArPA)
Alimentació,
A
e
economia i c omerç al món
antic
a
(Aecma))
Arqueologia
A
P
Protohistòrica
a

Prefe
erència núme
ero:
Prefe
erència núme
ero:
Prefe
erència núme
ero:
Prefe
erència núme
ero:
Prefe
erència núme
ero:

Arqueologia
A
C
Cristiana i de
e l’Antiguitat
Tardana
T
Mediterrània
M
o
oriental grec
coromana

Prop
posta de la data d’inco
orporació a
al programa
1 de març:

1 d’abrril:

maig:
1 de m
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Notifficació i co
omunicació
ó
A
Accepto rebrre les notificacions i le
es comunica
acions electròniques deels actes ad
dministratius
re
elacionats am
mb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic especcificada a la sol·licitud i
do
ono el meu consentiment
c
t per fer públlic el meu no
om i cognoms
s i/o DNI en les diverses resolucions
de
e la convocattòria al web i al taulell d’a
anuncis de l’ICAC o a d’a
altres mitjanss de comunic
cació.

Decl aració
De
eclaro que só
ón certes i co
ompletes les dades d’aqu
uesta sol·licittud i tota la ddocumentació
ó annexa i
em
m comprometto a complir les condicion
ns especifica des a la conv
vocatòria si oobtinc la insc
cripció al
pro
ograma.

Docu
umentació annexa
ord amb les bases
b
de la convocatòria
c
, adjunteu la documentac
ció següent:
D’aco
Fo
otocòpia del títol
t
de grau o llicenciatu ra o bé del re
esguard acadèmic corressponent (base 7.1. de la
co
onvocatòria).
Fo
otocòpia de l a documenta
ació pertinentt que l’acred iti estar matrriculat en el M
Màster en Arrqueologia
Cllàssica i espe
ecíficament al
a Treball de fi de màsterr (base 7.2. de
d la convocaatòria).
Fo
otocòpia del DNI, NIF o passaport del sol·licitant (base
(
7.3. de
e la convocattòria).
Fo
otocòpia del document qu
ue acrediti l’a
alta a la Segu
uretat Social. (base 7.4. dde la convocatòria).

Prote
ecció de da
ades
esta sol·licitud
d tenen la pro
otecció derivad
da de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
Les d ades consign ades en aque
mbre, de Prottecció de Dad
des Personalss i garantia d els drets digitals i el Reg lament (UE) 2016/679 del
desem
Parlam
ment Europeu i el Consell, de
d 27 d’abril d
de 2016, relatiiu a la protecc
ció de les perssones físiques pel que fa al
tracta ment de dade s personals i a la lliure circu
ulació d’aques
stes dades.

Lloc, data i signattura de la persona sol·lic itant

Sr. D
Director de
e l’Institutt Català d’’Arqueolog
gia Clàssica

Pl. d’en
n Rovellat, s/n, 430
003 Tarragona • Telèfon
T
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ANNEX
X 3:
DOCUM
MENT D’AC
CCEPTAC IÓ DE LA INSCRIPC
CIÓ EN EL PROGRAMA
D’INICIAC
(PIR)
CIÓ A LA RECERCA
R

Dade
es d’identifficació de la persona que accep ta la inscripció
Nom

Primer cognom

Segon coognom

DNI/N
NIE/Passapo
ort

Dade
es bancàrie
es on el participant vo
ol rebre els
s abonamen
nts
Dade
es de l’entitatt bancària

Número
N
d’IBA
AN del comptte

A
ACCEPTAC
CIÓ DE:
a d’inscripció atorgada
a en la re
esolució pro
ovisional
1. L a proposta

(B
Base 10 i an
nnex 1 de la
a

convo
ocatòria)

Equip
p de recerca de l’ICAC

Tutor/a ddesignat/a

2. Le
es bases esstablertes en la convoccatòria de l’Institut Cata
alà d’Arqueeologia Clàs
ssica (ICAC )
per a
al Program a d’iniciació
ó a la rece
erca en el camp de l’arqueologiaa clàssica per al 2020
0
(PIR2
20) (codi 01
14.4.3) i en especial la Base 12 en
n què es fix
xen les obliggacions del participant i
que ss’enumeren
n a continua
ació:
12.1. Acceptar les condicions
c
d’aquesta convoccatòria i les no
ormes de règim
m intern que l’’ICAC pugui establir.
a incorporació al programa per mitjà d’unn escrit amb el
e vistiplau de
el
12.2. Comunicar a l’ICAC la data d’inici de la
f
duran
nt un període de 4 mesos co
onsecutius.
ttutor/a. El partticipant haurà de complir el programa de formació
ord amb els ccriteris del tutor/a, que serà
à
12.3. Desenvoluparr la seva col·laboració i el Treball fi de màster d’aco
n
nomenat per l ’ICAC, per a les dues etap
pes del progra
ama, amb l’ob
bjectiu de porttar-ne la direc
cció i fer-ne el
e
sseguiment.
12.4. Seguir, duran t el curs 2019-2020, els estu
udis del màste
er en Arqueolo
ogia Clàssica.
l
l’acaba
ament del Treb
ball fi de màste
er i qualsevol modificació dee les dates en què es durà a
12.5. Comunicar a l’ICAC
tterme.
n d’altres programes i projecctes de l’ICAC
C i en el conjun
nt d’activitats ggenerals de l’IInstitut.
12.6. Col·laborar en
nt.
12.7. Assistir a les activitats científiques que o rganitzi l’Instittut i a les quals pugui acceddir gratuïtamen
dint amb la fin
nalització del programa
p
i ind
dependentmennt de la causa que la motivii,
12.8. Presentar a l’’ICAC, coincid
u
un informe de la formació re
ealitzada duran
nt la participac
ció en el Progrrama, conform
mat pel tutor/a.
12.9. Presentar a l’ ICAC una còpia del Treball fi de màster q ue ha elabora
at.
da del Treballl fi de màsterr realitzat: "Treball fi de m
màster fet amb
b el suport de
e
12.10 . Fer constar , en la portad
à d’Arqueologiia Clàssica".
l ’Institut Català
ció escrita deriivada de la co
ol·laboració en els projectes de recerca de
e l’ICAC, "Amb
b
12.11 . Fer constar, en la producc
e
el suport de l’I nstitut Català d’Arqueologia
a Clàssica".
12.12 . Comunicar, si s’escau, la
a renúncia a participar en el programa per mitjà d’uun escrit motivat adreçat al
a
d
director de l’In stitut.

Lloc, data i signattura de la persona que acccepta la inscripció

Sr. D
Director de
e l’Institutt Català d’’Arqueolog
gia Clàssica

Pl. d’en
n Rovellat, s/n, 430
003 Tarragona • Telèfon
T
977 24 91 33 • www.icac.catt • info@icac.cat • CIF S-4300033-J
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