OFERTA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
PER AL GRAU D’ESTUDIS CLÀSSICS I ELS SEUS COMBINATS
Per al curs 2019-2020 es preveu oferir les opcions següents per a les Pràctiques Externes.
Aquesta oferta està sempre subjecta a la disponibilitat real de les entitats o projectes
inclosos.
I. Entitats externes
Editorial Adesiara
Web: http://www.adesiaraeditorial.cat
Tutor: Jordi Reventós
Lloc: Martorell (amb la possibilitat de treballar des de casa molts dies).
Horari flexible
Places: 1 en semestre indiferent.
Tasques:
• Aprendre i fer el seguiment de les tasques que realitza l’editorial, des de la recepció
dels textos fins a l’aparició de cada títol a les llibreries.
• Cerca, lectura i informes de lectura de certs textos que puguis ser adequats a
alguna de les col·leccions de l’editorial.
• Col·laboració amb el departament comercial.
• Revisió de textos, especialment grecs i llatins.

Fundació Bernat Metge (Barcelona)
Web: https://bernatmetge.cat
Places: 1 al primer semestre
Tutor: Roger Aluja
Lloc: c./ Pau Claris, 96, Barcelona, dilluns a divendres entre 8.30 i 14h.
Les tasques consistiran en:
• correcció d'originals en català,
• revisió d'aparats crítics (grecs i llatins),
• compulsa i correcció de galerades i compaginades,
• redacció de textos descriptius de les publicacions de l'editorial,
• altres tasques esporàdiques.

Institució Milà i Fontanals (Filologia)
Web: http://gmlc.imf.csic.es/codolcat
Egipcíaques 15, 08001 Barcelona
Tutora: Ana Gómez Rabal
Places: 1 per semestre
Pràctiques de lexicografia llatina medieval, Institució Milà i Fontanals, CSIC:
1. Tasques i objectius:
L’estudiant serà acollit dins l’equip de lexicografia llatina medieval Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae (GMLC), diccionari de mots llatins i romànics documentats a les fonts
llatines dels territoris del domini lingüístic del català entre els segles IX i XII. Les tasques
que s’hauran de realitzar en el si d’aquest grup de recerca tenen com a finalitat que
l’estudiant conegui un llatí, el llatí medieval, amb el qual no ha tingut contacte durant els
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estudis de grau o n’ha tingut poc, i, d’aquesta manera, aprofundeixi els seus coneixements
sobre l’evolució de la llengua llatina i l’aparició de les llengües romàniques.
Les pràctiques s’integraran pròpiament en el projecte d’informatització del GMLC i
permetran que l’estudiant executi el mètode filològic d’anàlisi de textos en el qual s’ha
format durant els estudis de grau i, alhora, es familiaritzi amb tècniques pròpies de les
humanitats digitals, amb quatre objectius definits i concrets:
a) L’ampliació del corpus textual del GMLC: digitalització, lectura i correcció –segons la
normativa del propi GMLC– de textos corresponents a documents de pràctica
jurídica i a obres literàries, científiques o legislatives que formen part del corpus
emprat per a la redacció del GMLC.
b) L’edició de textos: tractament de textos ja digitalitzats per l’equip del GMLC,
mitjançant un nou procés de correcció, etiquetatge lingüístic i adaptació a les
normes d’edició del Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT), base
de dades lèxica que conté el corpus de textos del GMLC.
c) La inclusió de textos en l’aplicació de la base de dades del CODOLCAT i la
recopilació de la informació prosopogràfica, històrica o literària extreta de la lectura
del text en si, així com de la informació paleogràfica, codicològica o sobre la
localització i trajectòria del document o del manuscrit en el qual s’ha transmès el
text, extreta de la lectura de bibliografia secundària.
d) Finalment, l’edició digital del GMLC: inclusió de veus ja redactades en els formularis
d’edició.
2. Dates, horari i altres dades:
a) Seran acollits un màxim de dos estudiants, un durant el primer quadrimestre (data
aproximada d’inici de les pràctiques: 02-10-2017) i un altre durant el segon (data
aproximada d’inici de les pràctiques: 05-02-2018).
b) Dies de dedicació per setmana: 4
c) Nombre d’hores per setmana: entre 16 i 18
d) Horari flexible; indicació aproximada: 10h-14h (matí); 15h-19h (tarda). També es
poden negociar els dies de dedicació (3 o 5).
e) Les pràctiques no seran remunerades.

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Web: http://www.boneslletres.cat
Lloc: C. Bisbe Caçador, 3 (Plaça Sant Just), Barcelona
Tutor: Albert Corbeto
Horari: de 9 a 14 hores.
Places: 1 en semestre indiferent.
Les tasques consistiran en:
Feines de suport a l'activitat de la biblioteca de l'Acadèmia:
•
•
•
•

anàlisi de les col·leccions documentals de la biblioteca i, en concret de la de la
Biblioteca Josep Alsina d'Estudis clàssics,
transliteració de "metadades" de documents de la col·lecció de l'Institut d'Estudis
Neo-Hel·lènics i Bizantins,
contribució en la catalogació de nous documents mitjançant la proposta de matèries
i paraules clau,
col·laboració en la tria de documents per a les exposicions temàtiques i en l'atenció
a consultes...
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Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Web: http://www.icac.cat
Àrea de Suport a la Recerca
Lloc: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Plaça Rovellat, s/n 43003 Tarragona
Tutora: Marta Prevosti
Places: 1/2 en semestre indiferent.
S’ofereix als alumnes en pràctiques de col·laborar al projecte “TIR-FOR online”.
Es proposa als alumnes de col·laborar en el darrer desenvolupament del projecte Tabula
Imperi Romani (TIR) - Forma Orbis Romani (FOR). Es tracta de l'antic projecte impulsat per
la Unió Acadèmica Internacional, des dels anys 20 del segle XX, com a gran projecte
unificat de topografia del món romà. Actualment la comissió internacional de la TIR-FOR,
que actualment presideix l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), té el projecte de realitzar la
renovació metodològica d'aquest ambiciós projecte, amb la finalitat de digitalitzar tant el
procés com el producte. S’està treballant en un prototipus de la nova metodologia,
consistent en la integració de la informació en un SIG únic i la publicació online d'un visor
cartogràfic que combinarà diferents recursos Open Source, com Google Maps o DARE,
com un mapa interactiu, amb informació i enllaços addicionals, en accés obert. Aquest
prototipus ha de permetre implantar la nova metodologia a nivell internacional.
El alumnes tindran l’oportunitat de conèixer el projecte i aprendre com s'actualitza una fitxa
de la TIR i com s’introdueixen les dades en la base de dades del projecte. La seva feina
consistirà a estudiar les fitxes que se'ls assignin de la TIR publicada (TIR K/J-31,
corresponent a Catalunya i Balears, coeditada el 1997 pel CSIC i l’IEC), comprovar a
l'ICAC i altres publicacions, si hi ha novetats, completar-la i finalment introduir-ne les dades
a la base de dades.
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Web: http://www.mac.cat
Lloc: Museu d'Arqueologia de Catalunya, Passeig de Santa Madrona, 39-41 (Montjuïc),
08038 Barcelona
Coordinador: Jordi Principal
Places: 2 al primer semestre
Tasques de suport i assistència a conservadors:
•
•

Assistència a la gestió de col·leccions: ordenació i classificació d’arxiu; recerca,
documentació i catalogació de peces; moviment de peces
Laboratori: processament de material arqueològic d’excavació (rentat, classificació,
siglat) i documentació (recerca bibliogràfica i documentació gràfica).

Museu de Badalona
Web: http://www.museudebadalona.cat
Museu de Badalona, Pl. Assemblea de Catalunya, 1, 08911 Badalona
Tutora: Esther Gurri
Places: 2 al primer semestre
Tasques:
• Conèixer les restes arqueològiques, l’epigrafia i la història de la ciutat de Baetulo.
• Fer recerca de fonts clàssiques que ens parlin d’aspectes relacionats amb el discurs
històric i de vida quotidiana de la ciutat romana.
• Fer propostes sobre com les fonts clàssiques ens poden ajudar a difondre algunes
temàtiques sobre l’època romana i crear alguns recursos pedagògics, didàctics i de
reconstrucció històrica romana.
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•

Col·laboració amb tasques de difusió del patrimoni arqueològic.

II. Projectes de recerca en el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat
Mitjana (UAB)
Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi
Web: http://grupsderecerca.uab.cat/fonteseurasiae
Lloc: Facultat de Lletres, despatx B7/132
Tutor: Agustí Alemany.
Places: 1 per semestre
Tasques de col·laboració en el projecte de recerca FFI2014-58878-P (2015-2018)
Prosopographia Eurasiae Centralis Antiquae et Medii Aevi (Ministerio de Economía y
Competitividad).
Continguts:
Introducció a la recerca sobre les fonts clàssiques i orientals relatives a Euràsia Central
antiga i medieval, a l’estudi filològic de les fonts com a ciència auxiliar de la història i a la
metodologia prosopogràfica. Suport en el manteniment de la pàgina web i en les
publicacions (edició, correcció de proves, etc) del grup de recerca i, eventualment, en les
activitats de la Societat d’Estudis Iranians i Turanians.
Islamolatina- Archivium Lullianum
Web: http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina
Lloc: Facultat de Lletres, despatx. B7/141
Tutors : Cándida Ferrero- Óscar de la Cruz
Places: 1 per semestre
Continguts:
•
•
•
•
•
•
•

Tasques d'organització bibliogràfica i de manuscrits,
Tasques de digitalització,
Tasques de correcció de proves,
Tasques d'introducció de material al web del projecte,
Tasques de col·laboració en organització de seminaris i altres activitats pròpies del
projecte,
Difusió de les publicacions del grup,
Aprenentatge de protocols de sol·licituds d'ajuts.

Procés de seguiment: Els tutors vetllaran, en primer lloc, per oferir als estudiants unes
sessions introductòries a la recerca del grup, als materials específics i a l'àmbit de recerca.
Amb posterioritat, es farà un seguiment i supervisió de la feina de l'estudiant.
Arnau DB
Web: http://grupsderecerca.uab.cat/arnau
Tutor: Sebastià Giralt
Places: 1 al primer semestre
Tasques de col·laboració en el projecte "Corpus digital de Arnau de Vilanova: filosofía y
ciencia en la Corona de Aragón (siglos XIII-XIV)" (2015-2018) amb la referència FFI201453050-C5-2, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Continguts:
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S'introduirà l'estudiant en tasques relacionades amb les humanitats digitals i la recerca en
la cultura llatina medieval:
•
•
•
•
•

Tipologia i exemples dels recursos digitals per l'estudi de la llatinitat medieval.
Gestió d'una base de dades (documents, manuscrits i bibliografia).
Elaboració de pàgines web.
Divulgació de la recerca a través d'Internet.
Digitalització de documents medievals.

Institucions religioses i les seves manifestacions mítiques a la Grècia antiga: estudi
de fonts
Web: http://grupsderecerca.uab.cat/institucionsmites
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Tutors: Marta Oller - Jordi Pàmias - Carlos Varias
Places: 2 per semestre
Tasques de col·laboració en els projectes de recerca: "Institucions i mites a la Grècia
antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues" (2014SGR593, Generalitat de
Catalunya) i "Estudio diacrónico de las instituciones religiosas de la Grecia antigua y de sus
manifestaciones míticas" (FFI2013-41251-P, Ministerio de Economía y Competitividad).
Continguts:
Les pràctiques consistiran en dur a terme algunes d'aquestes pràctiques sota la supervisió
d'un dels tutors:
•
•
•
•

Recerca de lèxic religiós grec del II i I mil·lenni aC. en bases de dades epigràfiques i
literàries.
Recerca de lèxic grec referit a l'estrangeria del II i I mil·lenni aC. en bases de dades
epigràfiques i literàries.
Recull de tradicions mítiques sobre el passat llegendari de Grècia.
Suport en l'elaboració (recopilació i incorporació de dades) d'una pàgina web.

III. Suport a la docència del grau d’Estudis Clàssics
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
Tutors: Joan Pagès (Grec) – Sebastià Giralt (Llatí)
Places: 1 de grec i 1 de llatí
Tasques de suport a la docència als primers cursos del grau d’Estudis Clàssics: sota la
supervisió i la guia del tutor l’estudiant en pràctiques s’encarregarà de conduir sessions
teoricopràctiques amb un nombre molt reduït d’alumnes per reforçar aspectes fonamentals
de la gramàtica i la traducció. El tutor oferirà a l’estudiant activitats, textos i altres recursos
per a realització d’aquestes sessions.
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