Curs
Orígens humans. Perquè som com som?
Presentació

D'on venim? Qui som? Cap a on anem? Aquestes són les eternes
preguntes que, com a humans, i únics representants vius del
nostre gènere, ens formulem de manera reiterada. En aquest
curs aportarem les respostes. En efecte, lluny de l'equivocada
idea de que l'estudi de l'Evolució Humana només és un llistat de
noms sobre rares espècies i dates de milers i milions d'anys,
descobrirem com la recerca sobre els nostres orígens ens permet
endinsar-nos en apassionants històries i aventures a l'interior de
boscos tropicals, sabanes africanes –envoltats de hienes i lleons–,
remotes illes del Pacífic –on va viure l'Homo erectus i el Hobbit–,
l'Europa dels neandertals o el curiós planeta de l'Homo sapiens.
Una petita gran història, de 7 milions d'anys, en el si del Cosmos.

Professor

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

El curs està obert a qualsevol persona interessada en aproximarse al coneixement de l'Evolució Humana (Paleoantropologia,
Prehistòria, Arqueologia, Primatologia, Conducta Humana, etc.).
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Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dimecres, del 6 de març al 22 de
maig de 2019 (el 17 d’abril i l’1 de
maig no hi haurà classes).
De 17.45 h a 19.15 h.
Preu
155 €
Cal inscripció prèvia.

Accessibilitat

Programa

Informació pràctica

Del mite d'Adam i Eva a la teoria de l'Evolució
La conducta dels simis africans: bonobo, ximpanzé i goril·la
Toumaï, Ardi, Lucy: neix el bipedisme als boscos africans
De l'arbre al sòl: la conquesta de la sabana
L'eina fa a l'ésser humà? El mite de l'Homo faber
El gran èxode: Homo i la sortida d'Àfrica cap Euràsia
Atapuerca i Orce: primers humans a la Península Ibèrica
L'apassionant i desconegut univers del neandertal
Homo sapiens i l'expansió pel planeta Terra
Quin és el futur de l'espècie humana?

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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