Seminari Online

D ARWIN T ENIA R AÓ: O RÍGENS I E VOLUCIÓ H UMANA
( P ART III )
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

Continuem amb la recerca dels nostres orígens, analitzant, pas rere pas, què ens
ha fet humans i com hem arribat fins aquí. Aquest trimestre ens tocarà analitzar
a fons l’espècie sapiens del gènere Homo. Veurem les primeres formes de
sedentarisme i ens endinsarem en l’univers religiós del Neolític. Això implica que
parlarem de Çatalhüyük, de Göbekli Tepe, d’Stonehenge i tirarem “cap a casa”
per parlar també de les Mines neolítiques de Gavà i la Menorca talaiòtica.

P ROGRAMA:
1. Dimecres, 20 d’abril de 2022
El sedentarisme: els poblats neolítics.
2. Dimecres, 27 d’abril de 2022
L’univers religiós (Part I): Menhirs, cromlecs i dòlmens.
3. Dimecres, 4 de maig de 2022
L’univers religiós (Part II): animisme versus teisme. Göbekli Tepe
4. Dimecres, 11 de maig de 2022
Les Mines neolítiques de Gavà
5. Dimecres, 18 de maig de 2022
L’art del Neolític.
6. Dimecres, 8 de juny de 2022
Menorca Talaiòtica

7. Dimecres, 22 de juny de 2022
L’altiplà de Gilf Kebir, a Egipte

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Dia i hora: Els dimecres de 18 a 19,30h + 30 minuts de debat en forma de
tertúlia. Del 20 d’abril al 22 de juny de 2022.
Idioma: català
Classes: 7 sessions “online” a través de la plataforma Zoom.
Nota important: Las sessions “online” es realitzaran en directe. Un cop
acabades, les persones inscrites al Seminari tindran a la seva disposició i podran
visualitzar de nou les gravacions fins el 15 de juliol de 2022. Les classes es
complementaran amb material en forma de dossier.
Preu total: 100 €uros
MATRÍCULA:
Hi ha dues opcions de matrícula:
-

Transferència Bancària (ES38 0081 0200 2700 0137 8143)

-

Bizum (678357540)

IMPORTANT: Per a formalitzar la matrícula, per favor, envia el justificant de
pagament a irenajty@hotmail.com
Rebut el correu amb el justificant del pagament, rebràs un correu de confirmació
i el dia abans del curs rebràs un altre correu amb la forma d’accés a Zoom.

P ROFESSORA:
Na Irene Cordón Solà-Sagalés és Doctora en Arqueologia, Història Antiga i
Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau i Màster en
Egiptologia per la UAB i llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB).
Actualment es dedica a la docència i ha escrit nombrosos articles per a la Revista
National Geographic (entre altres revistes) i llibres. És guia de viatges culturals a
l'Àfrica (viatja amb Rift Valley Expeditions) i és membre de la Societat Catalana
d'Egiptologia. El 2020, va rebre el premi de comunicació Manuel Iradier de la
Sociedad Geográfica La Exploradora per la seva trajectòria professional i personal.
www.irenecordon.com

Gràcies per interessar-te’n.

