Prazas ofertadas: 35
Prazo de matrícula: ata o 24 de xullo de 2017
Matrícula en liña: www.udc.gal/occ
Prezo: público xeral: 50 €; reducido: 30 €, aplicable á comunidade universitaria da UDC, estudantes de calquera universidade e persoas desempregadas.
Recoñecemento académico: de acordo co disposto na normativa mediante
a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de
créditos por participación en actividades universitarias nos graos da UDC,
aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano con data do 21 de xullo de 2016, aos
estudantes da UDC poderánselles recoñecer créditos pola participación en
cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, cun máximo 3
créditos por curso.
Solicitada a homologación como actividade de formación permanente do
profesorado á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A dita homologación estará suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos na Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria,
o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación
permanente do profesorado de Galicia.
Coordinación e información:
Dirección: Juan Luis Montero Fenollós
fenollos@udc.gal / tel. 881 013 820
Secretaría: Jorge Sanjurjo Sánchez
Entidades patrocinadoras:
Concello de Ferrol
Concello de Ortigueira

CURSO DE VERÁN
ARQUEOLOXÍA NO BERCE DA CIVILIZACIÓN:

EXIPTO E ORIENTE PRÓXIMO
7 e 8 de setembro de 2017
Ferrol e Ortigueira

PROGRAMA
Ferrol, 7 de setembro de 2017
Facultade de Humanidades e Documentación
Xornada I. Grandes cidades de Exipto e Oriente Próximo

Ortigueira, 8 de setembro de 2017
Teatro de Beneficencia
Xornada II. A arqueoloxía española en Exipto e Oriente Próximo

9.00 h. Recollida da documentación.
9.15 h. Apertura e presentación do curso.
9.30 h. «Antes das cidades: primeiras sociedades agropecuarias no val do
Éufrates sirio», Anna Gómez Bach (Universidade Autónoma de Barcelona).
10.30 h. «Nínive: historia, arqueoloxía e legado dunha capital asiria», Carmen
del Cerro Linares (Universidade Autónoma de Madrid).
11.30 h. Pausa

9.15 h. Benvida do alcalde de Ortigueira.
9.30 h. «Antes da arqueoloxía: o Antigo Oriente nos relatos dos viaxeiros
españois e portugueses», Francisco Caramelo (Universidade Nova de Lisboa).
10.30 h. «Historia da arqueoloxía española en Exipto e Oriente Próximo», Jordi
Vidal Palomino (Universidade Autónoma de Barcelona).
11.30 h. Pausa

12.00 h. «Babilonia: una cidade secuestrada polo mito», Juan Luis Montero
Fenollós (Universidade da Coruña).
13.00 h. «De ilu a Xesús: historia arqueolóxica de Xerusalén», Jordi Vidal
Palomino (Universidade Autónoma de Barcelona).
14.00 h. Pausa
16.00 h. «Cidades no deserto: Petra», Carmen Blánquez Pérez (Universidade
Complutense de Madrid).
17.00 h. «A Cidade do Horizonte de Atón: revolución política, relixiosa e
cultural á luz dun xacemento urbano faraónico», José Miguel Serrano Delgado
(Universidade de Sevilla).
18.00 h. Pausa
18.30 h. «Alexandría: o gran soño de Alexandro Magno», Esther Pons Mellado
(Museo Arqueolóxico Nacional, Madrid).
19.30 h. «Antinoópolis: a fundación romana dunha cidade grega en territorio
exipcio», Joan Oller Guzmán (Universidade Autónoma de Barcelona).
20.30 h. Fin da xornada

12.00 h. «A contribución do Proxecto Djehuty para o coñecemento dos rituais
funerarios exipcios», José Miguel Serrano Delgado (Universidade de Sevilla).
13.00 h. «Tumbas saítas do xacemento arqueolóxico de Oxirrinco (el-Bahnasa,
Exipto)», Esther Pons Mellado (Museo Arqueolóxico Nacional, Madrid).
14.00 h. Pausa
16.00 h. «Desentrañando o Deserto Oriental exipcio: as escavacións en
Berenike e o Mons Smaragdus», Joan Oller Guzmán (Universidade Autónoma de
Barcelona) e David Fernández Abella (Universidade de Santiago de Compostela).
17.00 h. «Do val do Éufrates a Samaria: investigacións arqueolóxicas en Siria e
Palestina», Juan Luis Montero Fenollós (Universidade da Coruña) e Francisco
Caramelo (Universidade Nova de Lisboa).
18.00 h. Pausa
18.30 h. «A Idade do Ferro na península de Omán: contribucións desde
al-Madam, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)», Carmen del Cerro Linares
(Universidade Autónoma de Madrid).
19.30 h. «Das sociedades campesiñas ás primeiras cidades mesopotámicas no Kurdistán iraquí: as escavacións en Gird Lashkir», Anna Gómez Bach
(Universidade Autónoma de Barcelona).
20.30 h. Clausura do curso
[Todas as conferencias serán en castelán]
[Haberá un autobús gratuíto para o desprazamento entre Ferrol e Ortigueira o día 8]

