Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià

BECA AMICS DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ
2017

L’Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià (d’ara en endavant Amics dels Closos) tal i com
s’estableix en l’Article 2.2.3 dels seus estatuts, convoca la Beca “Amics dels Closos – 2017”
amb les següents bases:
1

OBJECTIUS
1. Oferir el marc adequat per potenciar la formació a nivell tècnic i científic del becari o
becària.
2. La formació de persones en arqueologia o prehistòria de les Balears perquè puguin
desenvolupar treballs o recerca sobre el jaciment dels Closos de Can Gaià.
3. Que aquesta formació o desenvolupament tècnic i científic repercuteixi en la millora del
coneixement, difusió, protecció o posada en valor de jaciment dels Closos de Can Gaià.

2

OBLIGACIONS
1. La persona guanyadora d’aquesta beca haurà de realitzar les tasques que el president
de l’Associació d’Amics dels Closos (o la persona que la Junta Directiva dels Amics dels
Closos designin), seguint les indicacions dels directors de l’Equip d’Excavació dels
Closos de can Gaià, li encomanin en referència als següents punts:
a. Estudi dels materials procedents de les excavacions dutes a terme al jaciment
arqueològic dels Closos de Can Gaià.
b. Catalogació, gestió i ordenació dels materials procedents de les citades
excavacions.
c. Difusió, al públic en general, dels estudis dels Closos de Can Gaià. Expressament
es contemplen, entre d’altres, les visites guiades al jaciment d’escolars o de
grups de persones.
d. Elaboració de guies didàctiques, articles de caràcter científic o altres tipus
d’escrits relacionats amb els Closos de Can Gaià. Aquestes es podran realitzar de
forma conjunta amb l’Equip de les Excavacions o de forma individual.
e. Promoció del jaciment dels Closos de Can Gaià a tots nivells.
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2. La redacció d’un Dietari – Memòria de les tasques realitzades gràcies a la Beca. Aquest
document s’haurà d’entregar imprès al president dels Amics dels Closos (o a la persona
que es designi) i per correu electrònic (a l’adreça amicsclosos@gmail.com) com a data
límit el 31 de maig de 2018. Aquest Dietari - Memòria haurà de complir uns mínims de
rigor i qualitat.
3. Si fos el cas, de l’execució completa del projecte presentat (veure apartat 9), sense que
això signifiqui el no compliment d’allò establert en el punt 2.1.
4. La persona guanyadora d’aquesta beca autoritza a l’Associació d’Amics dels Closos de
Can Gaià l’ús de publicació o divulgació del Dietari – Memòria, i si escau, de la memòria
del projecte, en els termes i mitjans que els Amics dels Closos consideri oportuns. De
tota manera, en aquesta publicació o divulgació sempre es farà referència del seu autor
o autora.
3

DOTACIÓ
1. La dotació és de 750 Euros.
2. El cobrament de l'import de la beca es troba condicionat al vistiplau per part de la Junta
dels Amics dels Closos, així com de l’Equip d’Excavació dels Closos de Can Gaià.
3. El cobrament de l'import es farà en dos terminis, el 50% al finalitzar la durada de la
beca i el 50% restant a l'entrega, en les condicions establertes en l'apartat 10, del
Dietari – Memòria i a la Memòria del Projecte, si escau.

4

DURADA

La durada serà de 30 dies naturals consecutius, començats a comptar un dia abans de l’inici de
la campanya d’excavació.
5

PERFIL

Estudiant o titulat universitari, del qual es valorarà:
a. L’expedient acadèmic.
b. El Perfil en Prehistòria o en qualsevol disciplina que es pugui associar a l’arqueologia.
c. Es donarà preferència als estudiants (de grau, màster o doctorat) ja que un dels
objectius d’aquesta beca és la formació. Encara què, s’admetran sol·licituds de
llicenciats o graduats que no estiguin cursat cap estudi de postgrau.
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d. La realització d’activitats de recerca científica relacionades amb Felanitx i amb els
Closos de can Gaià.
e. La participació a excavacions arqueològiques. Es donarà preferència a les de cronologia
prehistòrica i aquelles desenvolupades al terme municipal de Felanitx, principalment en
el Jaciment dels Closos de Can Gaià.
f.

Les publicacions de caràcter científic sobre prehistòria o arqueologia, en general i de
Felanitx en particular. També s’admetran a consideració publicacions de qualsevol
ciència o disciplina que pugui ser d’interès o s’hi pugui relacionar.

g. Les publicacions de caràcter didàctic sobre prehistòria i arqueologia, o de qualsevol
ciència o disciplina que sigui d’interès o relació.
h. Els coneixements d’informàtica.
i.
6

El fet de tenir permís de conduir i disposar de vehicle propi.
MÈTODE DE SELECCIÓ

La selecció dels possibles candidats o candidates la realitzarà la Junta dels Amics dels Closos,
amb la col·laboració de l’Equip d’Excavació dels Closos de Can Gaià, atenent els següents
criteris:
a. 50% Currículum.
b. 50% Entrevista personal, en el qual es valorarà, si escau, el projecte presentat.
7

LLOC D’EXECUCIÓ

Els llocs on es portarà a terme les tasques o treballs encomanats per la present beca es
realitzaran:
a. El jaciment dels Closos de Can Gaià o en els espais habilitats com a laboratoris durant
la campanya.
b. Les dependències de l’Ajuntament de Felanitx, a qualsevol indret del terme.
c. La Universitat de les Illes Balears.
d. Qualsevol espai que la Junta dels Amics dels Closos o l’Equip d’Excavació dels Closos de
Can Gaià consideri adient.
8

CONTROL CIENTÍFIC I EDUCATIU

El seguiment científic i educatiu el realitzaran, de forma conjunta i coordinada, la Junta dels
Amics dels Closos i l’Equip d’Excavació dels Closos de Can Gaià.
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9

PROJECTE
1. La presentació d’un projecte a desenvolupar és un requisit a complir en el cas dels
aspirants que ja han gaudit anteriorment d’aquesta beca, o bé llicenciats, graduats,
experts o doctors que vulguin desenvolupar un treball específic en el Jaciment o en el
material arqueològic dels Closos de Can Gaià.
2. No és un requisit sine quanon per estudiants de grau la presentació d’un projecte,
encara que serà tingut en compte a l’hora de valorar els candidats.
3. El projecte pot ser de temàtica o camp de recerca / investigació lliure i es podrà
desenvolupar amb els termes i condicions que el becari consideri oportú. Malgrat això
ha de ser compatible amb els objectius establerts en el punt 1.3 de la present beca.
4. El projecte s’haurà de presentar seguint l’esquema expressat en l’annex I d’aquestes
Bases
5. És obligatori la redacció d’una memòria del projecte. Aquest document s’haurà
d’entregar imprès al president dels Amics dels Closos (o a la persona que es designi) i
per correu electrònic (a l’adreça amicsclosos@gmail.com) com a data límit el 31 de
maig de 2018 i haurà de complir uns mínims de rigor i qualitat.
5.

Si el projecte, en part o en la seva totalitat, és objecte de comunicació o article
científic, l’autor haurà de fer constar que els treballs o conclusions presentades han
gaudit de la present beca.

10

DIETARI – MEMÒRIA / MEMÒRIA DEL PROJECTE
1. En relació al rigor i la qualitat expressada en el punt 2.3, el Dietari - Memòria ha de
reflectir com a mínim:
a. Una relació dels treballs o tasques realitzats durant tots els dies de la Beca, així
com de les tècniques apreses o utilitzades.
b. Un resum (descripció, horari, participants, incidències) dels tallers o visites
guiades al jaciment.
c. Una opinió personal i valoració de l'experiència, en la qual s'hi poden encabir
suggeriments o idees per a la millora.
2. En el cas de la realització d'un Projecte, també s'haurà de redactar una memòria del
projecte. En relació al rigor i la qualitat expressada en el punt 9.3, en la memòria del
projecte s'hi haurà de reflectir com a mínim:
a. Una introducció, on s'explicarà l'origen la idea, les necessitats que pretén cobrir
o els objectius que es pretén assolir.
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b. Una descripció dels treballs o tasques realitzats, així com dels materials o
tècniques utilitzats.
c. Les conclusions a la qual s'ha arribat.
3. El Dietari - Resum, i si escau de la Memòria del Projecte, serà valorat per la Junta dels
Amics dels Closos. Si es dóna el seu vistiplau s'autoritzarà el pagament de la segona
part de la Beca. Si el resultat de la valoració és negatiu, s'informarà de les mancances
al beneficiari i aquest podrà realitzar una segona entrega del Dietari - Resum, i si escau
de la Memòria del Projecte. La data màxima d’entrega d’aquesta segona redacció serà
comunicada dins la valoració del primer document, però serà abans del 31 de maig de
2018 o, en casos excepcionals, un màxim de 15 dies naturals comptats després de la
comunicació de la valoració negativa. Una vegada realitzada la segona valoració, si és
positiva s'autoritzà dit pagament, si és negativa es perdrà definitivament l'import del
segon pagament.
4. Si en els terminis establerts en el punt 2.3, pel que fa a l'entrega del Dietari - Memòria,
i en el punt 9,4 pel que fa a la Memòria del Projecte, aquest o aquests no s'han
satisfets, el beneficiari perdrà l'import del segon pagament.
11

RENÚNCIA I REVOCACIÓ
1. El beneficiari de la Beca podrà renunciar en qualsevol moment a aquesta. La renúncia
haurà de comunicar-se per escrit i amb un mínim de dos dies d'antelació al president
dels Amics dels Closos. En el cas de la renúncia, la Junta dels Amics dels Closos, tenint
en compte l’opinió de l’Equip d’Excavació dels Closos de Can Gaià, podrà decidir si es
permet el cobrament de la part proporcional del primer pagament pels dies treballats, o
bé no abonar cap tipus de pagament.
2. La Junta dels Amics dels Closos, tenint en compte l’opinió de l’Equip d’Excavació dels
Closos de Can Gaià, i després de donar la possibilitat d’escoltar al interessat /
interessada, podrà donar per revocat l'adjudicació d’aquesta beca si es donen les
següents causes:
a. Si no s’inicien o no s’executen continuadament les tasques encomanades, o si la
qualitat aconseguida és insuficient.
b. Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les altres obligacions
assumides en acceptar la beca.
c. Quan concorrin d’altres circumstàncies que afectin l’adequat desenvolupament
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de les tasques encomanades.
d. Si s'observa que s'ha aportat documentació falsa o modificada, o que no
presenta el perfil adequat per a l'assignació de la beca.
3. La Junta dels Amics dels Closos en el cas de donar per revocat l'adjudicació d’aquesta
beca podrà decidir si es permet el cobrament de la part proporcional del primer
pagament pels dies treballats, o bé no abonar cap tipus de pagament.
12

DECISIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La tria del guanyador o guanyadora de la presenta beca, per part de la Junta dels Amics dels
Closos, així com la resta de possibles decisions implícites en la beca són inapel·lables i
definitives. També ho són les possibles resolucions de la Junta dels Amics dels Closos en
referència a qualsevol incidència o casuística no tractada en aquestes bases.
13

CONVOCATÒRIA DESERTA

La Junta dels Amics dels Closos podrà podran declarar deserta la convocatòria de la present
beca.
14

PRESENTACIÓ I CONFORMITATS DELS ASPIRANTS
1. La persona que vulgui gaudir de la present beca, haurà de redactar una senzilla
sol·licitud i enviar-la per correu electrònic (amicsclosos@gmail.com), amb l’assumpte
“Beca 2017”, especificant nom i llinatges a més dels aspectes tractats en el punt 5.
2. Si l’aspirant vol desenvolupar un projecte, també ho haurà de citar i adjuntar un
document seguint el model de l’annex I, tal i com s’especifica en el punt 9.4.
3. Les persones aspirants a la present beca accepten la totalitat de les condicions
expressades en aquestes bases.
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ANNEX I
PROJECTE PER A LA BECA D’ESTUDI I DIFUSIÓ DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ
1.

NOM DEL SOL·LICITANT:

___________________________________________________________________________
2.

NOM DEL PROJECTE:

___________________________________________________________________________
3.

ORIGEN: (Explicació de com sorgeix la idea del projecte: necessitats detectades que

pretén cobrir, a quins objectius es pretén arribar, etc.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: (Descripció breu)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5

INFRAESTRUCTURES:

(Detallar

les

infraestructures

-equipaments,

aparells,

etc.-

necessàries per a dur-lo a terme. Especificar si es disposa d’elles o si s’han d’adquirir o
sol·licitar a la IUB - Amics dels Closos)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6

ALTRES DADES D’INTERÈS: (Es pot incloure la informació que, a judici del sol·licitant,

sigui d’interès per a un millor coneixement del projecte).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lloc, data i signatura.
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