
 

                VIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
(VALENCIA 13-14-15 DICIEMBRE DE 2019) 

 
 
Estimados compañeros y compañeras, 
 
Las Secciones de Arqueología de los Colegios de Doctores y Licenciados de Valencia-
Castellón y Alicante, con la colaboración del Museo de Historia de Valencia estamos 
preparando las VIII Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana, para que 
sirvan como foro en el que los profesionales puedan presentar sus proyectos e 
intervenciones en el ámbito del patrimonio cultural. 
 
Por ello, nuevamente os invitamos a participar en las Jornadas que se celebrarán los días 
13 y 14 de diciembre de 2019 en la Sala de Usos Múltiples del Museo de Historia de 
Valencia; el domingo 15 se realizará una visita guiada a Cullera a cargo de Enrique 
Gandía (Museo Municipal de Historia y Arqueología de Cullera). 
 
La inscripción, participación y asistencia es gratuita*. Remitir al correo electrónico 
jornadescvdarqueologia@gmail.com la ficha de inscripción para asistir como público, 
presentar comunicaciones (15 min. aprox. de exposición), o pósters digitales (tipo 
powerpoint con 6 diapositivas máx., que se 
proyectarán en el hall del museo durante las jornadas) con vuestros trabajos. 
 

Para presentar comunicaciones y pósters hay que indicar el título y adjuntar un 
resumen en formato WORD (150 palabras máximo), en valenciano o castellano, 
incluyendo también el nombre, apellidos, DNI y e-mail de los autores del mismo para 
las preactas que se repartirán, al inicio de las jornadas, a los asistentes.  
 
IMPORTANTE: Cada uno de los autores/ponentes que vayan a asistir a las Jornadas, 
deberán remitir la ficha de inscripción correctamente cumplimentada y firmada.  
 
El plazo máximo para presentar los resúmenes de las comunicaciones o pósters es el 15 
de noviembre de 2019.  
 
Si tenéis cualquier duda o necesitáis alguna aclaración, podéis llamar al CDL de 
Valencia-Castellón en horario de oficinas (963.49.39.10) o escribir al correo 
jornadescvdarqueologia@gmail.com 
 
 
La Secretaría de las VIII Jornadas de Arqueología 

 
 
 
* El certificado de asistencia se otorgará a aquella persona que haya asistido al 75% de las 

jornadas (3 sesiones). Para ello la secretaría dispondrá de un control de firmas. 

 

El certificado de asistencia o de autoría de comunicación o póster será gratuito para los 

colegiados de los CDL de Valencia-Castellón y Alicante. Las personas no colegiadas pueden 

solicitarlo a las secretarías de los CDL abonando las tasas correspondientes. 

 
 



 

 
                    VIII JORNADES D'ARQUEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(VALÈNCIA 13-14-15 DESEMBRE DE 2019) 
 
 

 
Estimats companys i companyes, 
 
Les Seccions d'Arqueologia dels Col·legis de Doctors i Llicenciats de València-Castelló 
i Alacant, amb la col·laboració del Museu d'Història de València estem preparant les 
VIII Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana, perquè servisquen com a 
fòrum en el qual els professionals puguen presentar els seus projectes i intervencions en 
l'àmbit del patrimoni cultural. 
 
Per això, novament us convidem a participar en les Jornades que se celebraran els dies 
13 i 14 de desembre de 2019 a la Sala d'Usos Múltiples del Museu d'Història de 
València; el diumenge 15 es realitzarà una visita guiada a Cullera a càrrec de Enrique 
Gandia (Museu Municipal d'Història i Arqueologia de Cullera).  
 
La inscripció, participació i assistència és gratuïta*. Remetre al correu electrònic 
jornadescvdarqueologia@gmail.com la fitxa d'inscripció per a assistir com a públic, 
presentar comunicacions (15 min. aprox. d'exposició), o pòsters digitals (tipus 
powerpoint amb 6 diapositives màx., que es 
projectaran en l'hall del museu durant les jornades) amb els vostres treballs. 
 
Per a presentar comunicacions i pòsters cal indicar el títol i adjuntar un resum en 

format WORD (150 paraules màxim), en valencià o castellà, incloent també el nom, 
cognoms, DNI i e-mail dels autors del mateix per a les preactes que es repartirà, a l'inici 
de les jornades, als assistents. 
 
IMPORTANT: Cadascun dels autors/ponents que vagen a assistir a les Jornades, 
hauran de remetre la fitxa d'inscripció correctament emplenada i signada. 
 
El termini màxim per a presentar els resums de les comunicacions o pòsters és el 15 de 
novembre de 2019. 
 
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, podeu cridar al CDL de 
València-Castelló en horari d'oficines (963.49.39.10) o escriure al correu 
jornadescvdarqueologia@gmail.com 
 
 
La Secretaria de les VIII Jornades d'Arqueologia 

 
 
 
*El certificat d'assistència s'atorgarà a aquella persona que haja assistit al 75% de les jornades (3 

sessions). Per a això la secretaria disposarà d'un control de signatures. 

 

El certificat d'assistència o d'autoria de comunicació o pòster serà gratuït per  als col·legiats dels 

CDL de València-Castelló i Alacant. Les persones no col·legiades poden sol·licitar-ho a les 

secretaries dels CDL abonant les taxes corresponents. 


