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76è CURS D’ARQUEOLOGIA D’EMPÚRIES 
(del 3 al 23 de juliol de 2022) 

 
 
El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries organitza la 76ª edició del Curs 
d’Arqueologia d’Empúries que aquest any tindrà lloc entre el diumenge 3 i el dissabte 23 
de juliol de 2022. 

La celebració efectiva d’aquesta edició del Curs d’Empúries restarà lògicament 
condicionada a les normatives i a les mesures de prevenció que puguin ser vigents en 
aquestes dates relatives a la CoVid-19. 
Qualsevol canvi respecte a les previsions establertes per part del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya quant a la celebració del curs, o a les condicions en que aquest es pugui portar a 
terme, serà comunicat a través de la pàgina web:  
 http://www.macempuries.cat/ca/Recerca/Curs-d-arqueologia-d-Empuries, I també 
directament a les institucions i els alumnes que hagin comunicat el seu interès per la 
participació en el curs.  

L’edició d’enguany del Curs d’Arqueologia d’Empúries porta com a títol: “Emporion, 
Emporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries”. 
 
El curs s’articularà en sessions pràctiques (excavació del sector nord del nucli grec, 
documentació i registre del material arqueològic, classificació i inventari, etc.), que tindran 
lloc als matins i teòriques, a la tarda, relacionades amb el tema del curs, així com a visites al 
conjunt arqueològic d’Empúries. 
Activitats complementàries: sessions teòriques i practiques de prospecció arqueològica i 
visites a jaciments i museus. 
 
El curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, 
que hagin superat 90 crèdits o bé estudiants de màster, preferiblement amb experiència 
prèvia en excavacions arqueològiques. 

El curs té un límit de  places. És per aquest motiu que les Universitats únicament podran 
proposar un sol candidat per a la selecció final entre tots els candidats. 

Presentació de sol·licituds 

- Full d’inscripció degudament complimentat (adjunt) 
- Currículum vitae 
- Expedient acadèmic 

 

http://www.macempuries.cat/ca/Recerca/Curs-d-arqueologia-d-Empuries
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Lloc de presentació de la documentació 

- Telemàticament al correu de la Secretaria de la Secció de Prehistòria I Arqueologia, 
(C/ Montalegre, 6, 1er. Pis.- despatx 1034) - sd.prehistoria.arqueologia@ub.edu  

 
Termini de presentació de la documentació Del 14 d’abril al 20 de maig de 2022. 

Resolució candidatures 

La Comissió d’Ensenyament de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una valoració de les candidatures 
presentades i proposarà a un candidat o candidata. Posteriorment, l’equip tècnic del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, farà la selecció definitiva en funció de l'adequació de cadascun 
dels candidats a les pràctiques i les places. 

Un cop el Museu d’Arqueologia de Catalunya, decideixi si el candidat o candidata del nostre 
centre compleix tots els requisits, l’alumne rebrà un correu electrònic, abans del 3 de juny, 
amb la informació de caràcter pràctic (horaris, allotjament, etc.) i, el preu d’inscripció  de 
300 euros (allotjament i manutenció) que té el curs, en el cas que no s'atorgui la beca serà 
assumit per part de la Secció de Prehistòria i Arqueologia amb la intenció de que l’alumnat 
pugui enriquir-se amb aquest curs sense cap cost per la seva part. 
 
El Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix també la possibilitat a dos estudiants de 
gaudir d’una beca de gratuïtat de la inscripció. Per poder-hi accedir, els candidats que ho 
desitgin hauran de sol·licitar-la per escrit, juntament amb el full d’inscripció i el CV. Amb la 
carta, cal que s’adjunti tota la documentació que es consideri necessària per a l’obtenció de 
la beca. 
Contacte per a informació addicional: 
macempuries.cultura@gencat.cat. 
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