Foto DNI (format .jpg)

Girona, 23 d’abril de 2018

NOM
Direcció
Població
Telèfon
Títol d’immersió disponible
Núm. d’immersions realitzades

DNI
Codi postal
E-mail

En / Na ________________________________ expressa el seu interès per participar en el 22è
Curs Pràctic d’Arqueologia Subaquàtica que durà a terme el Centre d’Arqueologia Subaquàtica
de Catalunya – Museu d’Arqueologia de Catalunya durant l’any 2018.
Les dates en les quals desitja participar-hi són les assenyalades en el quadre adjunt, tenint en
compte que el temps mínim de permanència serà de dues setmanes seguides. El curs es
realitza de dilluns a divendres, de manera que el cap de setmana queda lliure.
L’allotjament i la manutenció aniran a càrrec del MAC-CASC a bord del vaixell Thetis. S’haurà
de portar roba de llit i l’equip d’immersió (sense ploms, ni ampolla).
Per participar en el curs s’haurà d’abonar la quantitat de 100€ a l’Agència Catalana de
Patrimoni Cultural corresponents a taxes. Aquest import no s’abonarà fins una setmana abans
d’incorporar-se al curs (en cas de ser acceptat en el curs s’enviarà tota la informació relativa).

Data i signatura

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
c/ Pedret 95 – 17007 Girona
Tel. +34 972 20 66 31
Tel. vaixell “Thetis” 608 195655
gvivar@gencat.cat

(*) Marcar amb una creu un mínim d’un torn. El MAC-CASC intentarà adaptar-se a aquestes
dates en funció del nombre de peticions. Si es té més disponibilitat, s’aconsella marcar el
màxim de torns entenent-se que només es podrà participar en un.

TORNS

DATES

Torn 1

Del 4 al 15 de juny

ASSISTIR
(*)

ACTIVITAT

Municipi: Palafrugell (Baix Empordà,
Girona)
Fondària: 47 metres

Torn 2

Del 18 al 29 de juny
Excavació d’un vaixell romà (s. I aC.)

Torn 3

Torn 4

Del 2 al 13 de juliol
Del 16 al 27 de juliol

Port base- Palamós
Imprescindible títol de bussejador tres
estrelles de FEDAS-CMAS o equivalent

Municipi: Província de Tarragona

Torn 5

Del 30 de juliol al 10
d’agost

Fondària: 5-10 metres
Manteniment de Carta Arqueològica de la
província de Tarragona
Port base-Torredembarra

Torn 6

Del 13 al 24 d’agost

Imprescindible títol de bussejador una
estrella de FEDAS-CMAS o equivalent

Municipi: Vila Joiosa (Marina Baixa,
Alacant)
Fondària: 26 metres

Torn 7

Del 10 al 21 de
setembre

Excavació d’un vaixell romà (s. I dC.)
Port base- Vila Joiosa
Imprescindible títol de bussejador dos
estrelles de FEDAS-CMAS o equivalent

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
c/ Pedret 95 – 17007 Girona
Tel. +34 972 20 66 31
Tel. vaixell “Thetis” 608 195655
gvivar@gencat.cat

Torn 8

Del 1 al 12 d’octubre

Municipi: Alaior
Fondària: 5-10 metres
Prospecció i excavació a Calescoves
Menorca

Torn 9

Del 15 al 26
d’octubre

Port base- Per definir
Imprescindible títol de bussejador una
estrella de FEDAS-CMAS o equivalent

Per tal de ser acceptat/da adjunto aquest full d’inscripció complimentat (camps personals i
camps de dates d’assistència) i fotocòpia de la següent documentació:
- Currículum Vitae.
- Certificat mèdic vigent.
- Assegurança d’immersió obligatòria.
- Títol d’immersió.
- Adjuntar fitxer amb un treball ja realitzat, ja sigui dins d’estudis reglats o particular sobre
temàtica relacionada amb l’arqueologia nàutica o subaquàtica. En el cas de publicacions
simplement la cita bibliogràfica. No és excloent però es tindrà en compte en el moment de la
selecció de candidats (màxim 1mb, no és necessària alta resolució, ni imatges).

LA SOL·LICITUD S’HAURÀ D’ENVIAR ABANS DEL 11 DE MAIG DE 2018 A L’ADREÇA DE CORREU
gvivar@gencat.cat
(Aquest correu no accepta missatges de més de 8 Mb)

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
c/ Pedret 95 – 17007 Girona
Tel. +34 972 20 66 31
Tel. vaixell “Thetis” 608 195655
gvivar@gencat.cat

