
 

                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 que aparece más abajo 

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 que apareix més a baix 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. 



 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / FULL D'INSCRIPCIÓ 
    VIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA CV / VIII JORNADES D'ARQUEOLOGIA CV 

Valencia/València 

13-14-15 de diciembre/desembre  

 

 

 

DATOS/DADES (Asistente/Asistent, Ponente/Ponent) 

 
Nombre y Apellidos / Nom i Cognoms:      DNI:    

   

e-mail:          Teléfono/Telèfon:   
 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓ 

 

Título/Títol:  

 

Autores/Autors:  

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Ponente/s:  

 

 

 

PÓSTER/PÒSTER 

 

Título/Títol:  

 

Autores/Autors:  

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Ponent/s:  

 

 

  

FIRMADO/SIGNAT 

 

 

 

 

 
Le informamos que en el Colegio tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión de la VIII Jornadas de 
Arqueología de la C.V. .Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que Ud. haya concedido su consentimiento o bien exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CDLVC estamos tratando sus datos personales por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. Le informamos que el Colegio tiene designado un Delegado de Protección de datos ante el que podrá acudir para resolver 
cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar a través del siguiente correo electrónico dpd@versis.es. Solicito su autorización 
para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a los servicios colegiales que les ofrecemos, enviándole 
además publicaciones periódicas (circulares, revistas del colegio, etc.). Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito 
a Avenida Tirso de Molina, 3 bajo 46009 Valencia adjuntado documento que acredite su identidad. 

 
Li informen que en el Col·legi tractem la informació que ens facilita a fi de realitzar la gestió de les VIII Jornades d'Arqueología de 
la C.V.. Les dades proporcionades es conservaran duant els anys necessaris per a complir amb les oglicacions legals. Les dades no se 
cediran a tercers excepte en els casos què Ud. haja concedit el seu consentiment o bé existisca una obligació legal. Les dades no se 
cediran a tercers excepte en els casos en què Ud. Haja concedit el seu consentiment o bé existisca una obligació legal. Vosté té dret a 
obtindre confirmació sobre si en el CDLVC estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades 
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris. Li informem que el 
Col·legi té designat un Delegat de Protecció de dades davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que precise, podent 

contactar a través del següent correu electrònic dpd@versis.es. Sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació que 
considerem puga ser-li d'interés referent als servicis col·legials que els oferim, enviant-li a més publicacions periòdiques (circulars, 
revistes del col·legi, etc.). Se li informa que podrà revocar el consentiment per escrit a avinguda Tirso de Molina, 3 baix 46009 
València. 

SI  

NO 


