Curs – cicle de conferències
Estudis de gènere a l’antiguitat (III):
Embaràs, naixement i alletament
Informació pràctica

Presentació

Amb aquest curs prosseguim el cicle complet sobre els estudis de
gènere a l’antiguitat que vam iniciar ara fa un any, una temàtica
poc tractada al llarg de la història però que des de fa algun
temps està revelant-se com un dels camps d’estudi més
novedosos i amb més projecció. Pretenem situar aquesta
disciplina en la posició que es mereix, al costat dels estudis
tradicionals sobre la societat, l’economia o la política de les
civilitzacions de l’antiguitat. La intenció és dur a terme una visió
al més àmplia possible de la vida dels individus en si mateixos,
prenent com a fil conductor les diferents etapes de la vida i
observant en clau de gènere com es desenvolupa la personalitat
en cada una d’aquestes fases. Així, en aquest tercer curs
parlarem sobre els primers moments de la vida, des de
l’embaràs, al naixement i l’alletament dels infants. I ho farem,
com en les altres ocasions, comparant diverses societats com
l’egípcia, les mesopotàmiques, la grega, la romana i el món de la
prehistòria. D’aquesta manera podrem no tan sols conèixer cada
una de les temàtiques tractades, sinó veure les similituds o
diferències segons la cultura, el temps i l’espai de cada una.

Professorat

Dr. Albert Rubio, Investigador del Seminari d’Estudis i
Recerques Prehistòriques de la UB.
Dr. Marc Orriols, professor associat d'Egiptologia de la UAB.
Dra. Agnès García, investigadora post-doctoral de l’IPOA-UB
Dra. Dolors Molas, professora titular de la Universitat de
Barcelona.
Prof. Mònica Miró, professora col·laboradora de la UOC.

Accessibilitat

Aquest curs i els següents estan adreçats a totes les persones
que vulguin apropar-se d’una manera alhora rigorosa i amena a
la història d’algunes de les grans civilitzacions del passat, però no
a través dels seus grans protagonistes, de les seves grans gestes
o de les seves espectaculars obres, sinó a través de les persones
que en formaven part i que en el seu dia a dia al llarg de milers
d’anys els van donar forma i les van configurar fins a convertirles en el que van arribar a ser.

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data, hora i sessions
Els dimarts, del 13 de febrer al 13
de març de 2018
De 19.30h a 21.00h.
5 sessions.
Preu
Curs sencer: 80 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Programa
1. Infantar, cura de les criatures i relacions familiars a la prehistòria
(Albert Rubio, 13 de febrer)
2. Maternitat i infància a l'antic Egipte
(Marc Orriols, 20 de febrer)
3. Embaràs, naixement i alletament al Pròxim Orient Antic
(Agnès García, 27 de febrer)
4. Embaràs, naixement i alletament a l’antiga Grècia
(Dolors Molas, 6 de març)
5. Infantar a l'antiga Roma: de la concepció al puerperi
(Mònica Miró, 13 de març)
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