Curs
Darwin, l’Anís del Mono, tortugues gegants i els secrets de
l’evolució
Informació pràctica

Presentació

L'etiqueta de l'Anís del Mono reflecteix una de les polèmiques
més grans en la Història de la Ciència; a saber, quan Charles R.
Darwin va proposar que la Humanitat evolucionà a partir de
formes simiesques africanes. Però, abans, l'any 1859, al seu llibre
L'Origen de les Espècies, Darwin ja havia revolucionat a
l'establishment del segle XIX amb la seva teoria de l'Evolució. En
oposició a les idees fixistes i creacionistes sobre un origen mític
de la vida, el darwinisme demostrà que els éssers vius eren
capaços de d'evolucionar, de canviar, a partir d'uns ancestres
comuns. En aquest curs, viatjarem per Londres, París, les Illes
Galàpagos, la Patagònia... per descobrir els secrets de l'Evolució.

Professor

Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista i explorador.
Professor col·laborador de la UOC.
Assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Accessibilitat

El curs està obert a qualsevol persona interessada en aproximarse a la Història Natural i, més concretament, en l'Evolució.

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

Data i hora
Classes ordinàries: els dilluns, del
15 d’octubre al 19 de novembre de
2018, de 19.30 h a 21.00 h.
Visita al Museu de Ciències
Naturals: dissabte 24 de novembre,
de 10.30-13.30h.
Preu
Curs i visita al Museu: 110 €
Curs sencer sense visita: 100 €
Classes soltes: 18 € / sessió
Visita guiada al museu: 20 €
Cal inscripció prèvia.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

La immutabilitat de la vida... el creacionisme explica el Món
Genis a l'ombra: els primers evolucionistes desconeguts
La joventut de Darwin en el context científic del segle XIX
El viatge de Charles R. Darwin a bord del HMS Beagle
Una gran Odissea: la publicació de L'Origen de les Espècies
Mites, llegendes i tòpics sobre la teoria de l'Evolució
Visita al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 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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