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CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT

ROVIRA I VIRGILI, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMN DE BARCELONA I

L'tNSTITUT CATALÀ D',ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA REALITZACTÓ

coNJUNTA DEL trnÀSrrn UNTVERSTTART EN ARQUEOLOG¡A CLÀSSICA

PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRCILI I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA

DE BARCELONA

REUNITS

D'una part, el senyor Francesc Xavier Crau Vidal, rector de la Universitat Rovira i

Virgili (URV), en virtut del nomenament del Decret 6512010, de 1B de maig

(DOCC núm. 5634, de 21 de maig), com a representant d'aquesta institució en

virtut de les competències que preveu l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret

20212003, de26 d'agost (DOCC núm.3963, de B de setembre), i modificat per

I'Acord COVl23l2O12, de 27 de març de 2012 (DOCC 6100, de 2 d'abril de

2012),amb seu al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona NIF Q-9350003-4.

D'una altra, el senyor Ferran Sancho Pifarré, rector de la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB), segons el nomenament del Decret de la Ceneralitat de

Catalunya 6412012, de 12 de juny, (DOCC núm. 6149, de 14 de juny de 2O12),

en virtutde les competències que li atorga l'article 75,paràgraf m, dels Estatuts de

la UAB, amb seu social al Campus Universitari, sln,0B193 Bellaterra (Cerdanyola

del Vallès) i NIF Q-0818002-H.

I d'una altra, la senyora lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d aquesta

entitat, d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que Ii van ser delegades pel

Consell de Direcció de I'lnstitut l'1'l d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci
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integrat per la Ceneralitat de Catalunya i la URV creat per Acord dc Covern de la

Ceneralitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOCC núm.3143, de 19 de

maig), amb domicilisocial a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n iClF S-430003.

Les parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEM

l. Que la URV ila UAB inclouen entre els seus objectius l'organització icl
desenvolupament de programes de postgrau. Així mateix, l'ICAC inclou entre els

seus objectius la formació avançada en la disciplina de l'arqueologia clàssica.

f l. Que I'article 3.4 del Reial decrel 139312007, de 29 d'octubre (BOE de 30

d'octubre de 2OO7), pel qual es regulen els ensenyaments universitaris, modificat

pel Reial decret 86112010, de 2 de juliol, estableix que les universitats espanyoles

poden, mitjançant un conveni amb altres universitats estatals o estrangeres,

organitzar ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció d'un únic títol oficial de

màster universitari. Segons aquest precepte, el conveni ha d'especificar, com a

mínim, quina universitat és responsable de la custòdia dels expedients dels

estudiants ide I'expedició iregistre del títol, així com el procediment de

modificació o extinció dels olans d'estudis.

f ll. Que en data 14 de maig de 2OO7 les dues universitats signatàries van signar

un conveni de col'laboració per a la realització conjunta del màster oficial

interuniversitari en Arqueologia CIàssica, amb la col'laboració de I'ICAC, iniciat

el curs acadèmic 2006-07

lV. Que, vista la coincidència d'objectius formatius, a més de I'experiència

acreditada en l'àmbit de l'arqueologia clàssica, les universitats esmentades s'han

proposat dur a terme conjuntament, amb la col'laboració de I'ICAC, el màster

universitari en Arqueologia Clàssica, que s'ha presentat perquè sigui aprovat pels
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òrgans competents de les universitats signatìrries, verificat pcl Conscjo clcr

Universidades i autoritzat per la Cencralitat dc Catalunya, d'acord atmb la

normativa legal vigent.

V. Que és voluntat de les parts establir una fórmula dc col'laboració per

organitzar i desenvolupar aquest màster.

l, a fi de formalitzar I'esmentada col.laboració, les parts acordem subscriure

aquest conveni específic, que es regeix per les segÜents

CLAUSULES

Primera. Objecte

1. Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col'laboració entre

les universitats signatàries per a la realització i lorganització del màster

universitari en Arqueologia Clàssica, que s'ha proposat perquè sigui impartit

conjuntament per la URV i la UAB, amb la col'laboració de I'ICAC, a partir del

curs acadèmic 201 3-14.

2. EI màster està format per un programa formatiu comú amb un únic pla

d'estudis en què cada una de les universitats participants ha d'impartir en

exclusivitat un percentatge mínim equivalent a la sisena part dels crèdits

obligatoris de l'estructura comuna, excloent-ne el treball de fi de màster i les

pràctiques professionals o pràcticum, o bé impartir tota una especialitat. El

nombre de crèdits del pla d'estudis que imparteix cada universitat il'ICAC

s'especifica en el document que s adjunta com a annex 1 a aquest conveni. En

cas que en successives edicions del màster hi hagi una variació en la participació

d'alguna de les universitats incloses en aquest conveni, sense que afecti la resta
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del seu contingut, la modificació s'ha

les addendes corresoonents.

cle formalitzar rnitjançant la sLrbscripció dc

3. El màster es convoca de manera conjunta itota la documentació ha de recollir

expressament el seu caràcter interuniversitari ifer constar les universitats

participants.

Segona. Aprovació del màster

'l . La proposta del màster ha de ser aprovada pels òrgans competents de les

universitats signatàries iverificada pel Consejo de Universidades, i ha de comptar

amb la preceptiva autorització de la Ceneralitat de Catalunya per a la seva

implantació, d'acord amb la normativa legal vigent.

2. La proposta de verificació del màster, així com els seus continguts organitzatius

i acadèmics, ha de ser tramitada per la universitat coordinadora d'acord amb els

criteris establerts i en l'imprès o suport informàtic normalitzat a aquest efecte.

3. L'eficàcia del present conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Òrgans de govern del màster i mecanismes per assegurar la

coordi nació i nterun iversitària

1. La institució coordinadora del màster és la URV.

2. Afi de garantir Ia coordinació de I'oferta formativa iassegurar la qualitat del

màster, es creen els òrgans de govern i els mecanismes de coordinació del màster

i nteru n iversitari següents:

Coordinador/a general del màster, que designen els coordinadors interns de

cada institució participant en el màster entre els seus membres.

Coordinador/a intern/a del màster per a cadascuna de les universitats ide

I'ICAC, que es designa d'acord amb els mecanismes establerts per cada

universitat i I'lCAC.

A.

B.
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C. Comissió paritària de coordinació del màster, integrada pel coordinador/a

general i pels coordinadors interns de cada institució, que és l'òrgan

responsable del desenvolupament del programa.

D. Secretaria d'organització del màster, assumida per I'ICAC.

3. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents:

A. Coordinador/a general del màster:

a) Coordinar les activitats que duguin a terme les institucions signatàries

respecte al màster.

b)Ser responsable de Ia gestió diària del màster i de les relacions

institucionals.

c) Vetllar pel bon funcionament de la comissió paritària de coordinació del

màster i presidir-la.

d) Convocar les reunions de seguiment.

e) lnformar els òrgans de govern de les universitats de les decisions preses

en la comissió paritària, especialment les referides a la programació

acadèmica.

B. Coordinador/a intern/a de cadascuna de les universitats i de I'ICAC

participants en el màster:

a) Coordinar el professorat implicat.

b) Cestionar les activitats docents de pràctiques que tinguin lloc al seu

centre i executar els acords presos en el si de la comissió paritària.

c) Elaborar la memòria anual del màster i vetllar perquè s'apliqui la

memòria del màster en aquella part de Ia qual es fa responsable Ia seva

u n iversitat.

d) Millorar la qualitat del màster a través de les propostes que presenta la

comissió de coordinació.

i) Analitzar els punts febles i les potencialitats del màster.



C. Comissió paritària dc coordinació dcl màstcr:

a) Assumir l'establiment de criteris d'adnrissió i sclccció d'cstudiants, així

com el procés de selecció il'avaluació d'aprenentatgcs prcvis, o,

alternativament, acordar la creació d'una comissió d'accés que assumeixi

aquestes funcions. Tot això s'ha de fer d'acord amb cl quc cstableix la

corresponent memòria per a la verificació clel títol.

b) Ser dipositària de les candidatures pcr a l'admissió i la selecció

d'estudiants, i responsable dels sistemes de reclamació.

c) Analitzar, en el procés d'admissió, les propostes dcls coordinadors de

cada universitat i decidir el conjunt d'estuldiantat admès.

d) Desenvolupar un protocol iun pla per realitzar idistribuir la publicitat

del màster.

i) lnformar sobre les condicions del conveni de col'laboració.

f) Ser responsable del funcionament general del programa, d'estimular i

coordinar Ia mobilitat id'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat

del màster.

g) Elaborar el pla d'usos i infraestructures iserveis compartits per potenciar

el rendiment de I'estudiant, d'aularis, d'espais docents, etc.

h) Plantejar propostes de millora i establir els mecanismes per fer un

seguiment de la implantació, a través de I'anàlisi dels punts febles i de les

potencialitats del màster.

i) Establir la periodicitat de les seves reunions iel sistema de presa de

decisions per arribar als acords corresponents, i crear les subcomissions o

comissions específiques que consideri oportunes.

Vetllar pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures iels

compromisos derivats del contingut del conveni, i resoldre els dubtes que

poden plantejar-se en la interpretació i l'execució dels acords.

Decidir sobre els aspectes docents que no estan regulats per les

disposicions legals o per les normatives de les universitats.

Promoure totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter

interuniversitari del màster.

k)
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D. Professorat responsable de formació de cada universitat:

a) Fer el seguiment dels continguts clel pla d'estudis, dels criteris d'avaluaciri

dels estudiants ide la metodologia i les estratègies docents aplicades.

b) Reunir-se un cop l'any com a mínim per coordinar els temes docents.

E. Secretaria d'organització del màster:

a) Assumir la secretaria del coordinador/a general del

paritària de coordinació del màster.

b) Cestionar els acords de la comissió paritària de

que no corresponguin als coordinadors interns

institucions signatàries del màster.

màster i de la comlssto

coordinació del màster

de cadascuna de les

Quarta. Admissió i matriculació dels estudiants

1. L'oferta de places, els criteris d'accés i admissió d'estudiants i la comissió de

selecció són únics.

2. Les universitats participants han d'aplicar els criteris d'admissió ide selecció

d'estudiants que consten a la proposta aprovada del màster interuniversitari.

3. Els estudiants interessats han de preinscriure's al màster a la URV dins dels

períodes establerts. Finalitzat el termini fixat, les preinscripcions són enviades a Ia

comissió paritària o, si correspon, a la comissió d'accés a la qual es refereix el

punt 3.C.a de Ia clàusula tercera.

4. EIs estudiants interessats han d'acreditar que compleixen els requisits legals

d'accés, així com els requisits específics d'admissió iels aprenentatges previs

establerts al programa aprovat.

5. Els coordinadors interns de cada universitat ide I'ICAC han de proposar a la

comissió paritària de coordinació del màster, o a la comissió corresponent,



l'admissió dels estudiants que reuneixen els requisits legals d'accés icls rcquisits

específics d'admissió, iels aprenentatges previs cstablerts en el màstcr aprovat. La

comissió ha de seleccionar els candidats d'acord amb els criteris d'admissió ide

selecció o de valoració de mèrits establerts en el màster aprovat, en funció del

nombre de places fixat a la proposta aprovada del màster, d'acord amb la

programació u n iversitària corresponent.

6. Els estudiants admesos al màster s'han de matricular a la universitat

coordinadora.

Cinquena. Cestió d'expedients i títol

1. La universitat coordinadora és la responsable de Ia custòdia de l'expedicnt de

I'estudiant i, en conseqüència, la universitat responsable del procés de

matriculació. El procediment i Ia normativa aplicable sobre aquest tema és la de

la universitat coordinadora.

2. Les institucions participants posen a la disposició dels estudiants admesos tots

els recursos necessaris per facilitar-los les gestions d'inscripció i matrícula, i han

de prestar tota la col'laboració necessària a la universitat coordinadora

responsable del procés de matriculació.

3. La universitat coordinadora ha de proporcionar a les universitats participants i a

l'ICAC les dades de tots els estudiants matriculats. Cal facilitar aquestes dades

mitjançant un fitxer electrònic d'intercanvi de dades compartit, al qual han de

tenir accés el coordinador general del màster iels respectius coordinadors interns.

4. La gestió iels aspectes de procediment administratiu derivats de I'aplicació

d'aquest conveni s'han de fer de conformitat amb els acords generals que

estableixin les universitats.
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5. La universitat coordinadora del màster és la rcsponsablc dc la tranritació dels

expedients dels estudiants is'ha d'encarreg¿ìr materialment de l'adnrinistració i cl

dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes ide la tramitació, l'ex¡tecJicici i

el registre d'un únic títol de màster universitari conjunt, amb la denonrinació que

figuri en el Registre d'Universitats, Centres iTítols, que ha de ser expeclit isignat

pels rectors de les universitats participants ique es materialitza en un únic suport

amb els logotips d'aquestes, segons el model i els requisits que estableixi el

Ministeri d'Educació, Cultura iEsports iles altres disposicions legals vigents en

matèria de titulacions.

6. Els estudiants queden vinculats per la normativa acadèmica de la universitat

coordinadora isón considerats, a tots els efectes, estudiants de totes les

universitats participants. A efectes de representació es tindran en compte les

normatives de cada universitat al respecte.

Sisena. Mobilitat d'estudiants i professorat

1. Totes les universitats incloses en aquest conveni i I'ICAC hem de facilitar als

estudiants matriculats en el màster la utilització dels serveis a les institucions

corresponents durant el període en què cursin el màster en aquesta institució.

2. La mobilitat de professorat entre les universitats

de valor afegit. Les universitats signatàries han

respectius plans docents la docència duta a terme

u n iversitat.

Setena. Compromisos acadèmics

1. Per obtenir el títol de Màster Universitari

estudiants han de suoerar un mínim de 90 crèdits.

es considera un aspecte positiu

de reconèixer dins dels seus

pel seu professorat en una altra

en Arqueologia Clàssica, els
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2. La URV es compromet a ser l'òrgan res¡ronsable coorclinaclor cJcl nràstcr

universitari d'Arqueologia Clàssica, a impartir la docència dels crèclits assignats i

a preveure els mitjans materials i humans necessaris a aquest efecte.

3. La UAB es compromet a impartir la docència dels crèdits assignats i a ¡rreveurc-'

els mitjans materials i humans necessaris a aquest efecte.

4. L ICAC es compromet a impartir la docència dels crèdits assignats i a preveure

els mitjans materials i humans necessaris a aquest efecte.

5. Les universitats participants en el màster subscriuen el sistema de garantia de

qualitat que figura a la memòria de sol.licitud de verificació del màster, proposat

per la universitat coordinadora.

6. La URV i la UAB es comprometen a adequar la distribució de crèdits segons els

acords que estableixi la comissió paritària de coordinació del màster, en cas

d'incorporació d'altres universitats.

Vuitena. Procediment de modificació i extinció del pla d'estudis

1. La comissió paritària de coordinació del màster ha de proposar les

modificacions de pla d'estudis que sorgeixin com a conseqüència del procés de

seguiment del màster, i les ha de comunicar a cadascuna de les universitats

participants i a I'ICAC perquè siguin aprovades.

2. EIs criteris i indicadors a tenir en compte per plantejar una interrupció

provisional o definitiva de la impartició del màster s'han d'ajustar als acords que

sobre programació universitària aprovin els òrgans de la Ceneralitat de Catalunya

amb competència en matèria universitària. En qualsevol cas, i abans d'arribar a

aquesta interrupció, cal aplicar els corresponents mecanismes de correcció

derivats del procés de seguiment dels títols per poder anticipar i solucionar

aquesta situació.

10
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3. El seguiment que des de I'Agència d'Avaluació cle la QLralitat Univcrsitària cs

fa de cada titulació és un altre dels aspectes a tenir cn compte, i ha de permetrc:

des del primer any de la seva impartició aplicar els corrcsponents mecanismes

sobre I'anàlisi de satisfacció, amb I'objectiu d'anticipar isolucionar les situacions

que puguin sorgir.

4. L'extinció es produeix gradualment ide comú acord entre totes les universitats

participants il'lCAC, curs a curs, is'ha dc garantir cl dret cle l'estudiant a

finalitzar els estudis iniciats en condicions de rendiment acadèmic nornral, per

passar a estudiar individualment els casos en què aquest rendiment no sigui

I'adequat.

5. Els procediments de modificació i extinció s'han d'ajustar al que s'estableix en

el sistema de garantia de qualitat de la universitat coordinadora descrits a la

memòria del màster, d'acord amb la seva normativa acadèmica.

Novena. Condicions econòmiques

1. Els preus públics que abonen els estudiants s'han d'ajustar al que estableix el

Decret de preus públics per a serveis universitaris de la Ceneralitat de Catalunya.

Dintre dels marges que s'estableixi en aquest Decret, s'ha de fixar de comú acord

entre les universitats participants un preu únic per a tots els estudiants matriculats

al màster.

2. El percentatge de crèdits que ha d'impartir cadascuna de les universitats

participants i I'ICAC és el que es determina al quadre de I'annex 1.

3. La distribució dels ingressos de matrícula obtinguts per Ia universitat

coordinadora, així com de la subvenció pública ide les possibles subvencions

atorgades al màster, ha de ser proporcional al nombre de crèdits impartits per

cadascuna de les universitats signatàries del conveni que es recullen a l'annex 1,
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considerant les assignatures realment impartidcs c:acla curs i una vegäda afegits als

crèdits impartits els que corresponguin als treballs cle finalització dc màstcr

coordinats per cada universitat i I'ICAC, i un cop feta una reserva del 15"1, pcr a

gestió, que serà per a la universitat coordinaclora, Aqucsts ingressos isubvenciotrs

han de ser gestionats per cada universitat a través de la unitat corresponent. Aml'r

caràcter previ també cal fer una minoració dcl 12"1, dels ingressos de matrícula

com a estimació corresponent a l'aplicació de diferents descomptes (famílies

nombroses, matrícules d'honor, etc.).

4. Les gerències de les universitats participants i de l'ICAC han d'aplicar els

mecanismes correctors oportuns dels possibles desequilibris que es poden derivar

del caràcter interuniversitari del programa.

5. La universitat coordinadora ha d'informar les universitats participants i IICAC

dels ingressos de matrícula, iun cop aquesta quedi tancada, es distribuiran els

ingressos d'acord amb les gerències de les universitats. La liquidació es

formalitzarà abans d'acabar I'anv natural.

6. Cada universitat il'ICAC aporten al programa, sense que això representi cap

cost per a aquest, els recursos humans i materials necessaris per al bon

funcionament del màster, itambé les estructures de suport administratiu

necessàries per fer front a la gestió financera del curs.

7. Les despeses extraordinàries associades a la condició de programa

interuniversitari, si n'hi ha, s'han de cobrir, per acord de les gerències de les

universitats i I'lCAC, amb càrrec als ingressos Benerats pel programa, procedents

de fons públics i privats.

Desena. lntercanvi d'informació i protecció de dades.

La col.laboració interuniversitària comporta la transmissió de dades de caràcter

personal registrats en suport físic, així com el seu ús posterior. Les parts signatàries



d'aquest conveni es comprometen a no fer ús de les dades de caràcter personal

que s'obtinguin com a conseqüència de la gestió del màster interuniversitari per

una finalitat diferent de la que motiva la formació d'aquest conveni, a no

comunicar-les a tercers sense el consentiment prèvia dels interessats, així com a

complir amb les mesures de seguretat ialtres obligacions derivades de la

Iegislació de protecció de dades de caràcter personal.

Onzena. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor quan se signa i és vigent sempre que es continu'i

oferint el màster universitari en les condicions aprovades, i sempre que no sigui

denunciat per cap de les parts, denúncia que s'ha de formular per escrit amb sis

mesos d'antelació respecte a I'inici del curs acadèmic següent.

2. La desvinculació d'una universitat o de l'ICAC comporta un nou plantejament

del màster i, en qualsevol cas, sempre s'ha de garantir als estudiants la possibilitat

de finalitzar aquests estudis, de conformitat amb Ia reglamentació general

d'extinció de plans d'estudis a la qual fa referència la clàusula vuitena d'aquest

conveni.

Dotzena. lncorporació d'altres universitats

El programa de màster objecte d'aquest conveni està obert a la incorporació

d'altres universitats en cursos futurs, sempre que acceptin tots els termes del

present acord. Totes Ies universitats que s'adhereixin al conveni tindran els

mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d'altres

universitats requereix una modificació del pla d'estudis i de Ia verificació del

màster, i ha de documentar-se a través d'una addenda al conveni en què figuri

l'acceptació de les clàusules i dels compromisos per part de la nova universitat, o

bé un nou conveni, amb les signatures de conformitat dels representants legals de

totes les universitats que en el moment de I adhesió participin en el programa.

t\
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Tretzena. Arbitratge

Les questions Iitigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment

d'aquest conveni han de ser resoltes per acord de les parts i, si I'acord no és

possible, les parts ens comprometem a sotmetre'ns a I'arbitratge d'un comitè

format per un membre designat per cada universitat i per dos àrbitres més,

designats de comú acord pels rectors de les universitats signatàries.

Catorzena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni ha de ser

ratificat de mutu acord per totes les parts abans que comenci el curs acadèmic en

què es vulguin introduir les possibles modificacions.

l, per deixar-ne constància, signem aquest document per triplicat, en català i

castellà, en el lloc i en la data assenyalats més avall.

Tarragona, 30 de novembre de 2012

Per la Universitat Rovira i Virgili

Rector Rector

Per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

I

Is --a^-r- i\_-:-,'

lsabel Rodà dJ ll"nru
Directora

Bellaterra,

Per Ia Universitat Autònoma de

Barcelona

¡ lr.-c ll

Sancho Pifarré
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ANNEX 1

AL CONVENI ESPECíFIC DE COL.LAI]ORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE LA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA UNIVERSTTAT AUTÒNOMA DE IIARCELONA,

I L'tNST|rUT CATALÀ D'ARQUEOLOCIA CLÀSSICA, PER A LA REALITZACIÔ

coNJUNTA DEL ¡¡Àsrun uNtvERStrARr EN AReuEoLoGrA crÀsslcn ¡)ER LA

uNlvERStrAT RovlRA I vtRGrLr ¡ LA uNrvERSrrAT nurÒNovA DE BARCELoNA

Estructura del pla d'estudis

Màster universitar¡ d'ARQUEOLOCIA CLÀSSICA

Crèdits del màster: 90

Universitat coordinadora: UNIVERSITAT ROVIRA I VlRGlLl

Universitat participant: UNIVERSITATAUTÒNOMA DE BARCELON^

lnstirució col-laboradora: I NSTITUT CATALÀ O'RRqU EOLOGIA CLÀSSICA (¡CAC)

Participació de les institucions signatàries en la docència

N. de
mòdul

lurs Nom del mòdul Tipologia
del mòdul ECTS

Participació en
termes d'ECTS

impartits
URV UAB ICAC

M'1 1r
Arqueologia d'intervenció i cartes de risc

OB o

M2 1r
Fonts textuals per a la recerca histÒrica.
Epigrafia i papirologia

OB o

M3 1r
Tècniques digitals per a l'anàlisi del
territori: GIS i teledetecció

OB ?

M4 1r
Paleoambient i evolució històrica del
paisatge

OB

M5 1r Dibuix arqueològic de I'arquitectura OB

M6 1r Tècnioues de restitució de l'arquitectura OB

M7 1r
Arqueometria. Materials transformats /
no transformats

OB

M8 1r lconografia i produccions artÍstiques OB

M9 1r
Arqueologia del paisatge. Mètodes i

tècniques
OB J 15 '1 5

M10 1r Anàlisi tècnica de I'arouitectura OB ó

M11 1r Economia, comerç i materials OB

M12 1r lnvestigació aplicada OB b ¿ 2 z

M'13 1r
Mètodes i tècniques en excavació
arqueològica

OT n o

M14 1r lntroducció a l'arqueologia del territori OT
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(1) D|STR|BUC|O DE L',OFERTA DE CREDTTS ECTS:

*Excloent-ne el mòdul Treball Fi de Màster

Tipoloqia del mòdul:

OB Obligatori
OT Ootatiu

% total
participació en

crèdits ECTS

impartits"

Crèdits
mÒdul

Treball Fi

de Màster

Participació
en impartició
crèdits ECTS
obligatoris*

Participació
en impartició
crèdits ECTS

optatius

Total crèdits
ETCS

programats per
impartir*

(*"( 
-
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