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Preinscripció  
Dates 
1r mòdul.- Fins al 15 d’ octubre de 2007 
2n mòdul.- Fins  al 15 de març de 2008 
Documentació:  
Dues fotografies mida carnet, fotocòpia del 
DNI, fotocòpia compulsada del títol de 
llicenciat o diplomat, currículum vitae, 
expedient acadèmic (fotocòpia), instancia de 
preinscripció i  qüestionari de preinscripció 
(veure pàgina web).  
 
Places limitades 
35 places. Es valorarà l’experiència prèvia en 
el camp de l’arqueologia subaquàtica i del 
patrimoni subaquàtic en general, així com 
l’assistència als dos mòduls. Possibilitat 
d’entrevista personal. 
 
Matrícula 
Dates: 
Des de la notificació de l’acceptació de la pre-
inscripció fins a 5 dies hàbils abans d’iniciar 
el curs. 
Preu de la matrícula 
1.300 euros cada mòdul 
Els viatges d’estudis queden inclosos en el 
preu de la matricula de cada mòdul.  
Informació 

   http://www.ub.es/prehist/ 

Direcció: 
xnieto@gencat.net 
macau@ub.edu 

Secretaria: 
   difusio.casc.cultura@gencat.net  

 
OOOrrrgggaaannniiitttzzzaaaccciiióóó  

 

Organitzen 
 

Universitat de Barcelona, Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 

 
 

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Centre 
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), 

 
 

 

 

 
Directors: 

Xavier Nieto Prieto, Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya, Museu d’Arqueologia de 
Catalunya i Professor Associat de la Universitat de 

Barcelona 

Miguel Ángel Cau Ontiveros, Research Professor, 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA)/Equip de Recerca Arqueomètrica de la 

Universitat de Barcelona (ERAUB) 

 
 

 
 
 

 
 

Titulació de Màster 
 

1r mòdul 
Barcelona 

Del 5 de novembre a l’1 de desembre de 
2007 

 
2n mòdul 

Barcelona 
Del 31 de març al 27 de abril de 2008               

 



IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóó  
 
L’arqueologia  nàutica i la subaquàtica són camps 
professionals relativament nous a l’Estat espanyol i 
la seva presència a les aules universitàries és 
escassa, sense que existeixi cap titulació 
acadèmica específica. 
 
D’altra banda, l’arqueologia subaquàtica espanyola, 
amb organismes autonòmics especialitzats a 
Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia i 
Múrcia (Ministerio de Cultura), ha generat un volum 
important d’arqueòlegs subaquàtics que han 
adquirit un bon nivell tècnic a l’excavació 
subaquàtica però que troben seriosos problemes 
per completar la seva formació científica dins 
l’àmbit universitari, centrat en la seva majoria en 
l’arqueologia terrestre.  
 
Aquest màster,  successor del  curs de postgrau 
realitzat en aquesta universitat l’any 2005, essent el 
primer d’aquesta matèria que se celebra en una 
universitat espanyola, pretén contribuir a solucionar 
aquesta situació de mancança.   
 
El màster està dirigit a llicenciats  i  
diplomats. 

   
   
   

AAAmmmbbb   lll aaa    cccooolll ··· lll aaabbbooorrraaaccc iiióóó:::     

EEEnnnfffooocccaaammmeeennnttt,,,   ooobbbjjjeeeccctttiiiuuusss   iii   cccooonnntttiiinnnggguuutttsss   

 
Aquest primer màster  sobre arqueologia nàutica es 
divideix en dos mòduls: 

Mòdul 1 (novembre 2007) 
Se centra en la metodologia i les tècniques de 
l’arqueologia subaquàtica, tant en aigües marítimes 
com continentals, agrupant els ensenyaments 
teòrics en quatre blocs: 
1.- Documentació.-  Cartografia, GIS, cartes 
arqueològiques,  etc. 
2.- Prospecció.- Mitjans electrònics, geomorfologia, 
etc. 
3.- Excavació.- Objectius, mitjans tècnics, 
excavació a gran profunditat,  fotogrametria, etc. 
4.- Postexcavació.- Reconstrucció 3D, conservació 
“in situ”, conservació y restauració, parcs 
arqueològics, etc. 

Mòdul 2 (abril 2008) 
Se centra  en el vaixell enfonsat de l’època antiga i 
medieval com a document històric que conté una 
informació potencial específica que ha de ser 
posada  a disposició de la societat.  
S’estructura en tres blocs: 
1.- Històric.- Ports, rutes, comerç marítim, etc.  
2.- Arquitectura naval.- Clàssica i medieval, fonts, 
vaixells cosits,  construcció sobre l’esquelet, etc. 
3.-Gestió.- Legislació, difusió, museografia, 
administració pública i empreses privades, etc. 
 
 

TTTiiitttuuulllaaaccciiióóó   
   

El curs dóna dret a l’obtenció d’un títol de postgrau 
de la Universitat de Barcelona per als alumnes que 
realitzin un sol mòdul i un títol de màster per a tots 
aquells que superin els dos mòduls. 
 
   

PPPrrràààccctttiiiqqquuueeesss   
 
 - Visita al Museu Marítim de Barcelona. 
 - Jornada de navegació amb un vaixell tradicional a 
vela. 
- Visita als laboratoris i als departaments 
administratius del CASC. 
 

---VVViiiaaatttgggeee   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa–––MMMaaaiiinnnzzz   (((111rrr   mmmòòòddduuulll)))  
Llacs, rius i torberes han proporcionat importants 
vestigis arqueològics que han fet necessaris 
laboratoris específics de restauració i han 
possibilitat museus amb llarga tradició i experiència 
a l’Europa central.  
 

---VVViiiaaatttgggeee   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa–––NNNàààpppooolllsss   (((222nnn   mmmòòòddduuulll)))    
En tant que el vaixell és un objecte itinerant i un 
reflex de la situació històrica dels ports d’origen i 
destí, a l’arqueòleg nàutic li resulta imprescindible 
tenir una visió global del Mediterrani.  
 
Donat que l’arqueologia subaquàtica ha assolit un 
alt nivell de desenvolupament al Mediterrani 
occidental, entre Andalusia i Sicília, aquest viatge 
Barcelona-Nàpols pretén posar l’alumne en 
contacte amb  els principals jaciments, museus i 
especialistes de l’arc mediterrani.  
 

MMèèttooddee  dd’’aavvaalluuaacciióó  
 
Es preveu una avaluació continuada durant el  
curs. Per obtenir el títol caldrà assistir al 90% de 
les classes i, a més, al final del curs, es 
presentarà un treball d’investigació obligatori 
sobre  algun dels aspectes tractats durant el 
curs.   
 


