Humanitats
●

07.04.2020 - IPHES
Trobada a Instagram amb l’arqueòleg Eudald Carbonell sobre els orígens i l’evolució de la tecnologia

●

Serà dimecres 8 d’abril a les 19 h en directe per Instagram Live i l’acte el conduirà l’arqueòleg Jordi Serrallonga Dins…
07.04.2020 - ICAC
L’ICAC signa l’adhesió a la Declaració de Berlín sobre l’accés obert al coneixement en Ciències i Humanitats
Des del 10 de març de 2020, l’ICAC forma part de les més de 650 institucions d’arreu del món que han signat…

●

06.04.2020 - ICAC
La perspectiva de gènere en l’estudi de les fonts textuals permet reinterpretar les evidències arqueològiques

●

Una de les últimes activitats que vam poder fer a l’ICAC abans del tancament, va ser la VII edició del Seminari…
01.04.2020 - IPHES
L’evidència genètica humana més antiga aclareix el debat sobre els nostres avantpassats
Per primera vegada s’ha recuperat material proteic d’una espècie humana, que va viure a Europa fa uns 800,000 anys. Els…

●

●

26.03.2020 - ICAC
La FBBVA concedeix finançament a un projecte del GIAP sobre prospecció arqueològica intel·ligent
Un projecte liderat per Hèctor A. Orengo ha aconseguit una de les Ajudes Fundació BBVA a Equips d’Investigació Científica en…
26.03.2020 - ICAC
L’ICAC tanca al públic fins a nou avís
En compliment de la declaració de l’estat d’alarma del Govern d’Espanya (RD 463/2020, de 14 de març) i d’acord amb…
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