CURSOS UNIVERSITARIS
D’INTRODUCCIÓ AL MÓN
CRISTIÀ DELS
SEGLES IV-VIII
Per poder realitzar un dels cursos cal
enviar un correu electrònic, abans del
15 d’agost, a l’adreça
mriera@facultatantonigaudi.cat
adjuntant un curriculum vitae. També
s’ha d’indicar quin dels tres torns del
curs es vol fer. Llavors, si encara resten
places lliures, l’organització del curs
facilitarà una butlleta d’inscripció i el
número de compte per fer l’ingrés de la
matrícula, amb o sense allotjament i manutenció. Una vegada fet l’ingrés, s’ha
d’enviar una còpia de la transferència
bancària a l’adreça
mriera@facultatantonigaudi.cat
Es perdrà el dret a la plaça en el cas de
no satisfer les taxes de matriculació
abans del 17 d’agost.
PERFIL DELS PARTICIPANTS:
Estudiants universitaris o llicenciats en arqueologia, història, història de l’art, o àrees
de coneixement relacionades.

Professor i coordinació: Dr. Mateu Riera Rullan
Durada: 7 dies
Calendari:
Primer torn - Del 19 al 25 d’agost
Segon torn - Del 26 d’agost a l’1 de setembre
Tercer torn - Del 2 al 8 de setembre
Preu:
Matrícula del curs: 99 €
Inclou: 5 hores de classes teòriques, 40 hores
de pràctiques, assegurança d’accidents i un
certificat oficial.
Matrícula del curs amb allotjament i manutenció:
299 €
Inclou: 5 hores de classes teòriques, 40 hores
de
pràctiques,
dues
excursions
arqueològiques, assegurança d’accidents,
certificat oficial, allotjament fins a set nits en
habitació individual i quatre àpats al dia, amb
disponibilitat de menús vegetarians i per a
celíacs. També inclou els trasllats des de
l’estació de trens o autobusos de Manacor fins
a l’alberg, l’excavació, el museu i les
excursions.
Persona de contacte:
Mateu Riera Rullan
Tel. 659737495
mriera@facultatantonigaudi.cat

ORGANITZA:
Facultat d’Història, Arqueologia i Arts
Cristianes Antoni Gaudí de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i el Museu d’Història
de Manacor de l’Ajuntament de Manacor
CRÈDITS:
L’assistència a un dels cursos (45 h)
més la realització d’un treball final equivalen a 5 ECTS d’un seminari de màster

Aquests cursos es fan dins del marc d’actuació del PROJECTE
D’INVESTIGACIÓ:
EXCAVACIÓ,
CONSOLIDACIÓ,
ADEQUACIÓ
I
PREPARACIÓ PER A LES VISITES DEL JACIMENT DE L’ANTIGUITAT
TARDANA DE SON PERETÓ DE MANACOR: 2016-2020, del Museu
d’Història de Manacor.
Director científic del projecte: Miquel Ángel CAU ONTIVEROS, doctor per la
Universitat de Barcelona, ICREA Research Professor, adscrit a la Càtedra
d’Arqueologia Cristiana i Antiguitat Tardana i a l’Equip de Recerca
Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona.
Director tècnic del projecte: Mateu RIERA RULLAN, doctor per la Universitat
Autònoma de Barcelona, professor associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, professor de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts
Cristianes i investigador adscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Coordinació administrativa i gestió del projecte: Magdalena SALAS, tècnica de
Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor i directora del Museu de Manacor.

CURS PRÀCTIC D’ARQUEOLOGIA
CRISTIANA: LA BASÍLICA DE SON
PERETÓ DE MANACOR
(MALLORCA – ILLES BALEARS)

Amb aquests cursos els participants s’acostaran a la
metodologia bàsica d’excavació i del registre arqueològic, així com als materials mobles més característics dels segles IV a VIII dC de la Mediterrània occidental. També es tractaran els edificis religiosos, la
vida i la mort, l’economia i les activitats domèstiques i
productives de la comunitat cristiana que va habitar el
territori de Son Peretó.

Per a més informació del jaciment de Son Peretó:
www.museudemanacor.com/ca/investigacio/projectes-queduem-terme/jaciment-de-lantiguidat-tardana-de-son-pereto

Les feines de camp es realitzaran en el jaciment arqueològic de Son Peretó, un dels més importants de
les Balears i dels que il·lustren millor la societat d’entre fa mil i mil cinc-cents anys.

Per a més informació del Museu d’Història de Manacor:
www.museudemanacor.com/ca
Per a més informació de la Facultat Antoni Gaudí d’Història,
Arqueologia i Arts Cristianes de l’Ateneu Universitari Sant Pacià:
www.facultatantonigaudi.cat
Per a més informació dels cursos:
www.flickr.com/photos/facultatantonigaudi/
sets/72157702043300822

Els treballs de laboratori i les conferències es faran en
el Museu d’Història de Manacor, lloc on es guarda la
majoria de les peces trobades a Son Peretó.

