Curs
Grans descobriments de l’Arqueologia (II)
Informació pràctica

Presentació

Des d’Orient a Sud-Amèrica, des d’Egipte a Cambotja, per tot el
món hi ha espectaculars restes dels pobles i les civilitzacions que
han existit al llarg de la història. En aquest curs pretenem
apropar-nos a algunes d’elles a través de la seva història, però
sobretot de la història del seu descobriment. Així, analitzarem
cada una de les troballes en sí mateixa, en el seu context històric
i cultural però també explicarem la història de la seva descoberta,
retrocedint en el temps i deixant-nos guiar pels seus
protagonistes per poder reviure, com ells, l’emoció de ser els
primers en veure allò que feia segles o milers d’anys que no
havia vist ningú!

Lloc

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

Professor

Felip Masó Ferrer
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer no tant sols
alguns dels monuments més espectaculars de les antigues
civilitzacions del passat, sinó també de qui els va descobrir, quan
van ser descoberts i en quines circumstàncies van ser retornats a
la historia.

Programa

Data, hora i sessions
Els dimecres, del 10 de gener al 14
de març de 2018
De 10.30h a 12.00h
10 sessions
Preu
Curs sencer: 135 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

1. Ugarit, la pàtria de l’alfabet
2. Mari, una metròpolis del III mil·lenni a.C.
3. Persèpolis, capital de Reis de Reis
4. Harappa i Mohenjo Daro, les ciutats de la Vall de l’Indus
5. Chichén Itzà, l’apogeu dels maies
6. La tomba del Senyor de Sipan
7. Nemrud Dag, la tomba del Senyor de la Commagene
8. Delfos, seu de l’oracle d’Apol·lo
9. Petra, capital del regne nabateu
10. Palmira, la ciutat de Zenòbia, la reina del desert

 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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