
Aquest màster vol formar investigadors i professionals en l'àmbit de 
l'arqueologia, en un marc històric, interdisciplinari i diacrònic. Permet 
que graduats i llicenciats en història, i també en altres disciplines afins 
(humanitats, història de l'art, belles arts, béns culturals, arquitectura o 
ciències socials), es formen en el vessant professional de l'arqueologia i 
en les matèries vinculades a la gestió del patrimoni històric i 
arqueològic. 

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos a seguir perquè pugues 
matricular-te en línia, a la teua facultat o escola, a través d’UAcloud CV.

La Generalitat Valenciana, mitjançant un decret del Consell, estableix cada 
any les taxes de matriculació. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Tenir el títol de grau en història o arqueologia, preferentment, o en 
alguna titulació relacionada, com ara humanitats, història de l'art, belles 
arts o béns culturals.  

Cal aportar el títol de grau, l'expedient acadèmic i el currículum amb 
l'experiència adquirida en activitats relacionades amb el patrimoni 
històric i arqueològic.

Arqueologia 
Professional i 
Gestió Integral 
del Patrimoni

Facultat de Filosofia i Lletres
master.arqueologia@ua.es
965 90 36 63
965 90 38 23
web.ua.es/va/masters-oficials.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



L'objectiu del Màster és proporcionar a l'alumnat la formació per a dur a 
terme una activitat professional i de recerca. El Màster familiaritza 
l'estudiant amb el coneixement i ús d'instruments bàsics per al treball 
arqueològic, el capacita per a aplicar-hi les metodologies adequades i li 
proporciona les bases històriques per a la interpretació arqueològica. 

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D'ESTUDIS

MÒDUL 1: PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC (4.4 ECTS)

ARQUEOLOGIA I GESTIÓ DEL PATRIMONI (0.8 ECTS)
Patrimoni Arqueològic i Cultural
Bases per a la Protecció del Patrimoni

ARQUEOLOGIES DIACRÒNIQUES I ANTROPOLÒGIQUES (2.4 ECTS) 
Arqueologia Prehistòrica
Arqueologia Protohistòrica
Arqueologia Clàssica
Arqueologia Medieval
Arqueologia Moderna i Contemporània
Arqueologia del Gènere
Arqueologia de la Mort
Arqueologia de la Religió
Grafisme i Simbolisme en l'Arqueologia

MODELS INTERPRETATIUS (1.2 ECTS) 
Història i Teoria de l'Arqueologia
Models Socials
El Canvi en l'Arqueologia
Disseny de Projectes d'Investigació

MÒDUL 2: FONAMENTS D'ARQUEOLOGIA (8 ECTS)

INSTRUMENTS, ESTRATÈGIES I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ (2.4 ECTS) 
Prospecció Arqueològica i Correcció d'Impactes
Excavació Arqueològica
Sistemes d'Informació Geogràfica
Mètodes i Tècniques de Reconstrucció Paleoambiental
Arqueologia del Paisatge
Planejament i Arqueologia Urbana
Arqueologia de l'Arquitectura

INVENTARI I CATALOGACIÓ (4.8 ECTS) 
Sistemes d'Informació per a l'Inventari i la Catalogació
Sistemes de Representació per a l'Inventari i la Catalogació
Cultura Material Prehistòrica
Cultura Material Protohistòrica
Cultura Material Romana
Cultura Material Medieval i Moderna

TRACTAMENT, DIAGNÒSTIC I CONSERVACIÓ (0.8 ECTS) 
Diagnòstic i Conservació de la Cultura Material Mòbil.
Diagnòstic i Conservació de la Cultura Material Immoble

MÒDUL 3: APLICACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PATRIMONIALS (3.6 
ECTS). 
Cal elegir una de les dues assignatures següents:

PATRIMONI I GESTIÓ DE PROJECTES CULTURALS (3.6 ECTS) 
Interpretació i Valorització del Patrimoni
Museologia, Museografia i Projectes Expositius
Projectes Culturals

TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES APLICADES (3.6 ECTS)
Planificació de la Intervenció Arqueològica
Tècniques Arqueològiques de Camp
Tècniques Arqueològiques Postintervenció

MÒDUL 4: BASES PER A LA INVESTIGACIÓ (5.6 ECTS)

CONGRÉS DEL MÁSTER (0.8 ECTS) 
Aplec dels participants del Màster en una reunió científica amb ponències 
d'especialistes, taules redones i presentació  de comunicacions de 
l'alumnat.

TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM, 4.8 ECTS) 
Treball, elegit per l'alumne i tutelat, d'un projecte integrador de la 
globalitat del curs.

MÒDUL 5: PRÀCTIQUES EXTERNES (2.4 ECTS)

PRÀCTICUM (2.4 ECTS) 
Realització de les pràctiques

El Màster és presencial i s'imparteix en castellà.

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

Aquest màster constitueix l'acció formativa bàsica del Programa de 
Doctorat de la Universitat d'Alacant. Forma l'alumnat en els principis 
teòrics, metodològics i pràctics que el faculten per a fer una carrera 
investigadora en arqueologia i gestió del patrimoni. Igualment prepara 
l'alumnat per a desenvolupar  una activitat professional des de les 
empreses d'arqueologia, museologia, gestió cultural i posada en valor del 
patrimoni.

EIXIDES PROFESSIONALS


