
 
Curs d’introducció a la Prehistòria de Catalunya 

 
 

 
Programa 

 
 Dia 11 d’abril: D’on venim. Història dels estudis prehistòrics a Catalunya.  

Prof. J.M. Fullola Pericot  
 Dia 16 d’abril: Els primers humans del territori.  

Prof. X. Mangado Llach  
 Dia 17 d’abril: Els caçadors recol·lectors superiors. (visita a les sales del Paleolític) 

Prof. X. Mangado Llach  
 Dia 18 d’abril: Els darrers caçadors i el procés de neolitització.  

Prof. M.A. Petit Mendizàbal  
 Dia 19 d’abril: El neolític català: una edat d’or. (visita a les sales de l’Epipaleolític, Neolític 

i Megalitisme) 
Prof. M.A. Petit Mendizàbal  

 Dia 24 d’abril: Les societats del III er. mil·lenni. (visita a les sales del Calcolític i Bronze)  
Prof. F.J. López Cachero  

 Dia 25 d’abril: Les transformacions a final de la Edad del Bronze i la Primera Edat del 
Ferro. (visita a les sales del Bronze Final i Primera Edat del Ferro)   
Prof. F.J. López Cachero  

El curs tindrà lloc els dies 11, 16, 17, 18, 19, 24 i 25 d’abril de 2013, de 19 a 21h a l’auditori del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona (Passeig de Santa Madrona, s/n). El curs es 
completarà amb visites comentades a diverses sales de prehistòria del Museu i amb dues 
sortides els dissabtes dies 20 i 27 d’abril. La primera consistirà en una visita a l’Abric Romaní 
de Capellades (matí) i la segona en una anada al poblat de Els Vilars d’Arbeca (matí). 
Preu del curs amb les sortides incloses: socis de la SCA: 50 € 
                                                                             no socis: 65 € 
Places limitades. Per inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València 225, àtic, 3ª Barcelona, de 
dilluns a divendres de 17 a 20h. o en el mateix horari per tel: 934 673 004 o per E-mail: 
sca@scarqueologia.com 
Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte 2100-3304-
01-2200113398 
Curs organitzat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Societat Catalana d’Arqueologia 
 
 

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs  
amb 2 crèdits de lliure elecció pels graus d’Arqueologia i Història 


