Presentació
Els camps de treball arqueològics organitzats per Amics
del Museu de Menorca continuen l’excavació dels
patis davanters de dos espais domèstics prehistòrics al
jaciment de Torre d’en Galmés, amb la idea d’aprofundir
en el coneixement de la prehistòria de la Mediterrània
Occidental. L’altra finalitat és ensenyar als alumnes
coms es porta a terme una excavació arqueològica o
posar en pràctica els coneixements sobre arqueologia
que s’han après a la universitat

Allotjament i manutenció
L’allotjament esta inclòs en el preu de la matrícula. Es
disposarà d’una casa amb totes les prestacions necessàries.
Quant a la manutenció s’inclou el berenar, el dinar i el
sopar.

Certificat
Es lliurarà un certificat de participació a tots els assistents.
			

Calendari
Es faran dos torns de tres setmanes.

Primer: del 7 al 27 de Juliol
Segon: del 4 al 24 d’Agost

Assegurança

S’inclou una assegurança d’accidents.

Matrícula

Desplaçament

El preu de la matrícula per estudiant serà de 790 €.
La matrícula, igual que en edicions anteriors, inclourà:
preu del curs, allotjament i manutenció durant tots els
dies que duri el camp de treball (que ara s’amplien a 21),
carpeta amb material didàctic i certificat de participació.

El desplaçament fins a Menorca anirà a càrrec dels
alumnes. Respecte als desplaçaments interns per l’illa,
queden inclosos a la matrícula.

Informació respecte als cursos
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Continguts teòrics i pràctics
-Metodologia d’excavació arqueològica
-Tractament preventiu de les restes arqueològiques
-Dibuix de material arqueològic
-Utilització d’instruments topogràfics
-Història i protohistòria de Menorca i la Mediterrània
-Identificació de restes de fauna
-Antropologia física aplicada a l’arqueologia
-Aspectes legals referents a l’activitat arqueològica

Sortides
Es realitzaran excursions a diversos jaciments de l’illa i a
algunes platges. Es programa una sortida cada dissabte, i
una entre setmana.
						

Per a més informació i matrícula:
Amics del Museu de Menorca: Joaquín Pons
Avda. Doctor Guardia, s/n . – 07701 Maó

Horaris

Tel. 0034 971 35 09 55

De 8.00 a 12.30 feines de camp
De 13.00 a 14.00 neteja de materials arqueològics.
De 17.00 a 19.00 classes teòriques al Museu de Menorca.

www.maemenorca.org
info@maemenorca.org

