Curs Online

D ARWIN

TENIA RAÓ: ORÍGENS I EVOLUCIÓ HUMANA
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

Qui som? Què som? D’on venim? Durant segles l’home va trobar resposta a
aquesta i altres qüestions a les Sagrades Escriptures. Però il·lustres pensadors del
segle XIX van gosar travessar el llindar de la religió i qüestionar-se quin era
l’origen de l’home. I Darwin tenia raó: calia cercar els nostres orígens a l’Àfrica
i plantejar-nos quina classe d’espècie animal som; calia apreciar la nostra
complexitat i la capacitat que tenim d’adaptar-nos a l’entorn.
Programa:
1. Dilluns, 3 d’octubre de 2022
Què va descobrir Darwin durant el viatge amb el “Beagle”?
2. Dilluns, 10 d’octubre de 2022
Què som els humans? La Bonica Història de la Vall del Rift
3. Dilluns, 17 d’octubre de 2022
La nostra besàvia Lucy o els Australopithecs
4. Dilluns, 24 d’octubre de 2022
Louis i Mary Leakey i els primers Homo
5. Dilluns, 31 d’octubre de 2022
Tres grans primatòlogues: Jane Goodall, Dian Fossey i Biruté
Galdikas
6. Dilluns, 7 de novembre de 2022
Homo Erectus i la sortida d’Àfrica
7. Dilluns, 14 de novembre de 2022
El domini del Foc
8. Dilluns, 21 de novembre de 2022
Homo Heidelbergensis i Homo Neanderthalensis
9. Dilluns, 12 de desembre de 2022
Homo Neanderthalensis (Part II)

10. Dilluns, 19 de desembre de 2022
La Revolució Cognitiva dels Homo Sàpiens
A més a més, i per anar aprofundint en la matèria, el curs tindrà continuïtat
pel següent trimestre (de gener a març de 2023) on es programarà la sortida
d’una tarda al CosmoCaixa de Barcelona i la d’un cap de setmana al
jaciment d’Atapuerca, a Burgos.
De debò que t’ho perdràs?

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

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Dia i hora: Els dilluns de 18 a 19,30h. Del 3 d’octubre al 19 de desembre de
2022.
Idioma: català
Classes: 10 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 19 de gener de 2023.
Preu total: 140 €uros
Forma de pagament: mitjançant Transferència Bancària (ES38 0081 0200
2700 0137 8143) o Bizum (678357540). Realitzada la inscripció i el
corresponent pagament, es procedirà a enviar un enllaç per accedir a les
sessions.
Inscripció: escriu-me un mail a irenajty@hotmail.com o un WhatsApp al
678.35.75.40

