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Presentació
En una època on es tendeix a marcar diferències i distàncies entre el món
occidental i oriental i on es continuen aixecant murs físics i mentals entre
aquests dos mons, creiem necessari fer una reflexió i repassar la història que
ens ha dut fins aquí, buscant més els ponts que els uneixen que els murs que
els separen.
Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
neixen amb la voluntat de donar a conèixer els orígens de la nostra cultura
occidental a partir de l’estudi de la història i la cultura de les civilitzacions
pròxim-orientals i egípcia i de la influència que aquestes van exercir sobre les
civilitzacions grega i romana. Si bé cada una d’aquestes civilitzacions té una
història i una cultura pròpies, no és menys cert que totes elles estan
íntimament lligades tant per circumstàncies històriques com per préstecs
culturals. És a través d’aquests punts de contacte i de les influències que se’n
van derivar que al llarg dels segles es va anar creant un substrat cultural comú
capaç d’enllaçar la literatura sumèria amb les obres de la Grècia clàssica, o la
mitologia egípcia amb els cultes romans.
Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
pretenen conèixer cada una d’aquestes civilitzacions, però no només analitzantles com a cultures estanques i independents, sinó buscant aquest denominador
comú entre elles i, així, poder rastrejar els orígens de la nostra pròpia cultura,
des de les ribes del Nil i les planes mesopotàmiques, a les ribes del Tíber i les
muntanyes de l’Àtica.

Objectius formatius
L’objectiu principal dels Estudis no és explicar d’una forma exhaustiva tots els
esdeveniments històrics o comentar totes i cadascuna de les restes
arqueològiques d’aquestes civilitzacions, sinó presentar una narració àmplia,
clara i coherent dels principals elements que cal saber per entendre el com, el
quan i el perquè de cada un dels processos històrics, artístics o religiosos que
van tenir lloc. Per fer-ho utilitzarem totes les fonts que tinguem al nostre abast:
històriques, artístiques, literàries, arqueològiques..., sempre de la mà de
reconeguts especialistes en cada matèria.
Cada una de les assignatures dels Estudis aproparà als alumnes a la realitat
històrica (durant el primer curs) i cultural (durant el segon) de cada civilització,
però també ho farà de manera simultània i en relació amb les altres, per tal de
que un cop finalitzats els Estudis, els alumnes tinguin una visió global de
l’evolució històrica i cultural del Pròxim Orient i de la Mediterrània antiga, i no
tant sols de la història de cada civilització.
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Museus i entitats col·laboradores

Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
compten amb el suport i la col·laboració dels següents museus i entitats:


Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), seu de Barcelona
Hi col·labora amb la realització a la seva seu de les següents activitats
(descrites en detalls en els punts següents): master-classes, trobades
trimestrals amb els alumnes a distància, visites guiades a les seves
col·leccions, la presentacions inaugural i de cloenda del curs, a més de la
celebració de la lectura dels treballs presentats pels alumnes. Aquestes
activitats (excepte les trobades dels alumnes a distància) també formen part
de l’oferta d’activitats del MAC i estan dirigides a tot el públic interessat en
l’arqueologia. Les places dirigides al públic general seran limitades.



Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA-UAB)
Hi col·labora amb la cessió del seu professorat i amb la participació en les
master-classes.



Museum Biblicum Tarraconense
Hi col·labora amb cessió dels seus espais per a la realització de la visita
guiada i amb la participació en les master-classes.



Museu de Montserrat
Hi col·labora amb cessió dels seus espais per a la realització de la visita
guiada i amb la participació en les master-classes.



Societat Catalana d’Arqueologia
Hi col·labora amb la cessió del seu professorat i amb la participació en les
master-classes.



Viatges Kuoni
Hi col·labora amb l’organització d’algunes de les sortides culturals i el viatge
de final de curs.
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Metodologia d’estudi
Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
es podran cursar tant de forma presencial com a distància.
Estudis presencials
En aquest cas la metodologia d’ensenyament està basada en sessions
presencials que no pretenen ser classes magistrals, sinó que requeriran de la
participació dels alumnes. Per això, a principi del curs els alumnes disposaran
d’un dossier, tant en versió paper com en versió digital, que no tan sols els hi
servirà de suport a les classes sinó que en ell també hi trobaran les eines
necessàries per ampliar la informació i poder així aportar les seves opinions al
curs, generant debat i enriquint els coneixements de tothom.
Cada assignatura constarà de les següents activitats docents (més endavant es
descriuen aquestes activitats amb més detall):









trobada inaugural (alumnes de totes les assignatures)
vint-i-sis classes presencials d’una durada d’1h30’
dues master-classes
dues activitats pràctiques consistents en visites associades a cada temàtica
treball de final de curs tutoritzat
trobada de presentació de treballs de final de curs
trobada de clausura (alumnes de totes les assignatures)
i un viatge de final de curs

Nota: veure l’apartat Modalitats d’inscripció i imports per al 1er curs (20142015) per conèixer quins serveis estan inclosos en el preu dels Estudis.
Estudis a distància
Els Estudis també es poden cursar a distància a través dels dossiers que
s’aniran entregant periòdicament, tant en versió paper com en versió
electrònica. Aquest material permetrà efectuar el seguiment del curs i també
trobar les eines necessàries per ampliar la informació i buscar altres fonts. Així
mateix els alumnes que segueixin el curs a distància tindran incloses diferents
activitats que complementaran els apunts i faran que la formació sigui més
completa.
Cada assignatura efectuada a distància constarà de les següents activitats i
materials docents (més endavant es descriuen aquestes activitats amb més
detall):


trobada inaugural (alumnes de totes les assignatures)
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dossier d’apunts (en format paper i també electrònic) per seguir
l’assignatura des de casa
consultoria setmanal amb els professors via correu electrònic
dues master-classes presencials
dues activitats pràctiques consistents en visites associades a cada temàtica
una trobada trimestral exclusiva pels alumnes a distància on podran resoldre
dubtes amb el professor de l’assignatura, debatre temes i intercanviar punts
de vista sobre els temaris
treball de final de curs tutoritzat
trobada de presentació de treballs de final de curs
trobada de clausura (alumnes de totes les assignatures)
i un viatge de final de curs

Nota: veure l’apartat Modalitats d’inscripció i imports per al 1er curs (20142015) per conèixer quins serveis estan inclosos en el preu dels Estudis.
Descripció de les activitats docents
Trobada inaugural
A principi de cada curs es farà una trobada inaugural amb tots els alumnes
(tant els dels cursos presencials com els de distància) i els professors de totes
les assignatures per tal de conèixer-nos i presentar de forma general els
objectius del curs.
Aquesta trobada es durà a terme al Museu Arqueològic de Catalunya
(MAC), a la seva seu de Barcelona, al Pg. Santa Madrona 39-41 - 08038
Barcelona. Aquesta activitat pot comptar amb l’assistència de persones no

vinculades al curs procedents del MAC.

Classes dels Estudis presencials
Les classes presencials seran dutes a terme pel professorat que forma el
claustre, tots acreditats especialistes en cada matèria (veure l’apartat de
Claustre de Professors), i s’impartiran a l’Aula Arqueonet (Centre d’Estudis
Catalunya), C/ Pelai 42, 2on - 08001 Barcelona.
Hi haurà un total de vint-i-sis classes presencials d’una hora i mitja de durada
cadascuna, sempre amb el recolzament del dossier facilitat i de presentacions
en PowerPoint.
Material, consultories i trobades trimestrals dels alumnes a distància
Per seguir els Estudis a distància es facilitarà tot el material necessari consistent
en dossiers d’apunts en paper i dossiers digitals. Així mateix es facilitaran altres
fonts d’informació on els alumnes podran ampliar els continguts de la temàtica i
ampliar coneixements.
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Hi haurà un sistema de consultoria setmanal via correu electrònic que permetrà
anar resolent tots els dubtes i qüestions que sorgeixin als estudiants. En
general els correus electrònics de la setmana s’hauran de rebre els divendres i
els professors respondran durant el cap de setmana.
No es permetrà realitzar consultes telefòniques amb els professors.
Cada trimestre del curs, aproximadament a mitjans de desembre, a mitjans de
març i a mitjans de maig, es faran les trobades exclusives dels alumnes a
distància. Es fixaran les dates concretes responent a les necessitats d’alumnes i
professors. Ens aquestes trobades els alumnes podran presentar els dubtes
directament als professors i debatre aspectes de les temàtiques estudiades fins
al moment. En la convocatòria de cada trobada es marcaran de forma
aproximada els temes que es comentaran i l’ordre del dia.
Aquestes trobades es duran a terme al Museu Arqueològic de Catalunya
(MAC), a la seva seu de Barcelona, al Pg. Santa Madrona 39-41 - 08038
Barcelona.

Master-classes
Cada assignatura també comptarà amb dues master-classes impartides per
professors convidats de primera línia que exposaran les seves darreres
investigacions.
Aquestes master-classes es duran a terme al Museu Arqueològic de
Catalunya (MAC), a la seva seu de Barcelona, al Pg. Santa Madrona 39-41 08038 Barcelona. Aquesta activitat pot comptar amb l’assistència de persones

no vinculades al curs procedents del MAC.

Pràctiques i viatges de final de curs
A més, les assignatures també incorporaran unes sessions pràctiques que es
faran durant el curs (en caps de setmana) consistents en visites guiades a
jaciments arqueològics, museus i exposicions acompanyades dels mateixos
professors del curs i que permetran una major comprensió dels coneixements
adquirits a l’aula.
Així mateix es realitzarà un viatge al final de cadascun dels cursos. Al primer
curs (2014-2015) el viatge serà al renovat Museo Arqueológico Nacional de
Madrid i al segon curs (2015-2016) el viatge serà al British Museum de
Londres. Ambdós viatges comptaran amb l’acompanyament dels professors de
cada assignatura, els quals faran les explicacions a les sales de les col·leccions
d’Egipte, Mesopotàmia, Grècia i Roma. Així, a través de les seves peces, els
alumnes podran sentir-se més a prop de les civilitzacions tractades al llarg del
curs.
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Treball de final de curs i presentació dels treballs
De forma opcional, aquells que ho desitgin, podran dur a terme un treball de
final de curs d’alguna de les assignatures cursades, de manera que aquells
alumnes que realitzin més d’una assignatura o el curs complet (quatre
assignatures) podran escollir sobre quina d’elles volen realitzar el treball. Els
alumnes que facin el treball comptaran amb l’assessorament del professor de
l’assignatura triada, que actuarà com a tutor. Així mateix aquests alumnes
l’hauran de defensar durant una presentació davant de la resta d’alumnes i del
claustre de professors. Les valoracions dels treballs seran realitzades per
l’esmentat claustre, el qual atorgarà els premis següents:
Curs 2014-2015






Primer premi:
o Publicació online del treball realitzat
o Viatge de final de curs al Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, segons condicions indicades a l’apartat Modalitats

d’inscripció i imports per al 1er curs (2014-2015)

Segon premi
o Publicació online del treball realitzat
o Assistència gratuïta a un curs monogràfic d’Arqueonet (d’un màxim
de 4 sessions), o bé a un seminari o a una sortida cultural d’un dia
Tercer premi
o Publicació online del treball realitzat

Curs 2015-2016






Primer premi:
o Publicació online del treball realitzat
o Viatge de final de curs al British Museum de Londres, segons
condicions que s’indicaran en el programa del curs 2015-2016
Segon premi
o Publicació online del treball realitzat
o Assistència gratuïta a un curs monogràfic d’Arqueonet (d’un màxim
de 4 sessions), o bé a un seminari o a una sortida cultural d’un dia
Tercer premi
o Publicació online del treball realitzat

Les presentacions dels treballs es duran a terme al Museu Arqueològic de
Catalunya (MAC), a la seva seu de Barcelona, al Pg. Santa Madrona 39-41 08038 Barcelona. Aquesta activitat pot comptar amb l’assistència de persones

no vinculades al curs procedents del MAC.

L’entrega dels premis corresponents es farà a la trobada de clausura del curs en
qüestió. En cas que no es presentin treballs o bé no assoleixin els mínims de
qualitat que es determinaran en el seu moment, els premis quedarien deserts.
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Trobada de cloenda
Al final de cada curs es farà una trobada de cloenda del curs amb tots els
alumnes (tant els dels cursos presencials com els de distància) i els professors
de totes les assignatures, on ens acomiadarem del curs realitzat. Així mateix, en
aquest acte s’entregaran els premis als guanyadors dels treballs de final de
curs.
Aquesta trobada es durà a terme al Museu Arqueològic de Catalunya
(MAC), a la seva seu de Barcelona, al Pg. Santa Madrona 39-41 - 08038
Barcelona. Aquesta activitat pot comptar amb l’assistència de persones no

vinculades al curs procedents del MAC.

Pla d’estudis
Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
consten de dos cursos de quatre assignatures cada un:




1er Curs: Història del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
o Història del Pròxim Orient antic
o Història de l’antic Egipte
o Història de l’antiga Grècia
o Història de l’antiga Roma
2on Curs: Cultura i Civilització del Pròxim Orient i la
Mediterrània antiga
o Cultura i civilització del Pròxim Orient
o Cultura i civilització egípcia
o Cultura i civilització grega
o Cultura i civilització romana

Els Estudis estan dissenyats per poder ser cursats d’una forma completament
flexible, segons com vagi millor a cada alumne. Així, tant en la versió presencial
com en la versió a distància, tothom es podrà matricular des d’una única
assignatura fins a cadascun dels dos cursos complets (4 assignatures per curs).

Certificació dels Estudis
La titulació obtinguda anirà en funció del nivell d’assignatures cursades. Així:




a qui cursi únicament algunes assignatures sense fer els Estudis complets se
li estendrà un Certificat d’assistència de cada assignatura realitzada
a qui faci un dels dos cursos se li estendrà un Certificat del curs realitzat
i a qui faci els dos cursos obtindrà el Certificat d’Estudis d’Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga.

Aquesta és una certificació de realització d’estudis privada, acreditada pels
museus i entitats que hi participen.
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Claustre de Professors
Pròxim Orient antic
Felip Masó Ferrer
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat
de Barcelona (UB), Professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim
Orient antic (Arqueonet) i arqueòleg.
Albert Rubio
Dr. en Prehistòria per la Universitat de Barcelona.
Llicenciat en Antropologia per la Universitat de Barcelona
Investigador del SERP (Seminari d'Estudis i Recerques PrehistòriquesUniversitat de Barcelona)
Antic Egipte
Marc Orriols Llonch
Dr. en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i
Màster en Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut d’Estudis del Pròxim
Orient Antic (IEPOA) de la UAB.
Antiga Grècia
Ignasi Garcés Estalló
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB).
Antiga Roma
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB).
Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Arqueonet
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352
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Pla d’estudis del primer curs 2014-2015
Calendari i horari de les classes
Horari

Dilluns

Dijous

17’45h – 19’15h

Història de l’antiga Grècia

Història de l’antic Egipte

19’15h – 19’30h

descans

descans

19’30h – 21h

Història de l’antiga Roma

Història del Pròxim Orient antic

 Durada del curs: els dilluns i dijous del 13 d’octubre de 2014 al 11 de maig
de 2015
 Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 6 de gener de 2015
 Vacances de Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015
 Altres festius: El Pilar (dilluns 8 de desembre de 2014)
Pràctiques previstes per al primer curs








Història del Pròxim Orient antic:
o Museu de Montserrat (sales d’Arqueologia del món antic)
o Museum Biblicum Tarraconense
Història de l’antic Egipte:
o Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos)
o Biblioteca Museu Víctor Balaguer (de Vilanova i la Geltrú)
Història de l’antiga Grècia:
o Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), seu de Barcelona
o Jaciment arqueològic d’Empúries
Història de l’antiga Roma:
o Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), seu de Barcelona
o Tarragona romana i Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Modalitats d’inscripció i imports per al 1er curs
(2014-2015)
Modalitats i imports


Curs sencer presencial (4 assignatures): 1.400 €
Forma de pagament:
o 500 € en formalitzar la matrícula, la setmana del 6 al 10 d’octubre de
2014
o 3 pagaments de 300 € (rebuts bancaris) en les següents dates: 24 de
novembre de 2014, 2 de febrer de 2015 i 23 de març de 2015.
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Assignatura independent presencial : 390 €
Forma de pagament:
o 150 € en formalitzar la matrícula, la setmana del 6 al 10 d’octubre de
2014
o 3 pagaments de 80 € (rebuts bancaris) en les següents dates: 24 de
novembre de 2014, 2 de febrer de 2015 i 23 de març de 2015.



Curs sencer a distància (4 assignatures): 950 €
Forma de pagament:
o 350 € en formalitzar la matrícula, la setmana del 6 al 10 d’octubre de
2014
o 3 pagaments de 200 € (rebuts bancaris) en les següents dates: 24 de
novembre de 2014, 2 de febrer de 2015 i 23 de març de 2015.



Assignatura independent a distància : 260 €
Forma de pagament:
o 110 € en formalitzar la matrícula, la setmana del 6 al 10 d’octubre de
2014
o 3 pagaments de 50 € (rebuts bancaris) en les següents dates: 24 de
novembre de 2014, 2 de febrer de 2015 i 23 de març de 2015.

Per a totes les modalitats cal seguir el procés d’inscripció i matriculació explicat
al punt següent Procés de preinscripció i matriculació.
Els preus inclouen:


En el cas dels cursos presencials: les classes ordinàries, els dossiers
d’apunts, les master-classes, les entrades i els guiatges als museus i
jaciments indicats, les entrades i els guiatges als museus dels viatges de
final de curs, la tutoria en el treball de final de curs, la trobada d’inici, la de
presentació de treballs i la de final de curs.



En el cas dels cursos a distància: els dossiers d’apunts en paper i
digitals, el servei de consultoria amb els professors, les master-classes, les
entrades i els guiatges als museus i jaciments indicats, les entrades i els
guiatges als museus dels viatges de final de curs, la tutoria en el treball de
final de curs, la trobada d’inici, les trobades trimestrals exclusives dels
alumnes a distància, la trobada de presentació de treballs i la de final de
curs.
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Els preus no inclouen:



A les sortides: els desplaçaments, els àpats i, en el seu cas, les despeses
d’allotjament. Totes aquestes despeses aniran a càrrec de cada participant.
Qualsevol altre servei no indicat el l’apartat Els preus inclouen.

Sortides organitzades
En algunes de les sortides, Arqueonet, en col·laboració amb l’agència Viatges
Kuoni, proposarà un paquet complet que inclourà desplaçaments, àpats i, en el
seu cas, allotjaments per a tots els participants que s’hi vulguin apuntar. En el
seu moment s’informarà dels preus d’aquests serveis extra.
Primer premi al treball de final de curs 2014-2015
El primer premi del treball de final del curs 2014-2015 consistirà en el
desplaçament i l’allotjament del viatge al Museo Arqueológico Nacional de
Madrid. No inclourà els àpats i altres activitats realitzats pel guanyador/a.

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció EPOMA”
 Indicar la modalitat d’inscripció (Presencial o Distància) i especificar:
o Inscripció a assignatures independents: indicar quines
o O bé, inscripció per al 1er curs complet
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en
el camp “Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció EPOMA”
 Indicar la modalitat d’inscripció (Presencial o Distància) i especificar:
o Inscripció a assignatures independents: indicar quines
o O bé, inscripció per al 1er curs complet
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3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’inciaran els passos per formalitzar la matrícula.
Les matrícules es faran presencialment del dilluns 6 fins al divendres 10
d’octubre de 2014, de 18h a 20h, a l’Aula Arqueonet (Centre d’Estudis
Catalunya), C/ Pelai 42, 2on - 08001 Barcelona.
Aquells preinscrits que no puguin venir presencialment a fer la matrícula durant
els dies indicats podran fer la matrícula per vies alternatives que s’acordaran
personalment en cada cas.

Programes de les assignatures
En els pàgines següents es descriuen en detall els programes de les quatre
assignatures del primer curs 2014-2015.
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Assignatura

Història del Pròxim Orient antic
Professors:
Felip Masó Ferrer i Dr. Albert Rubio

Mòdul 1. EL DESCOBRIMENT ARQUEOLÒGIC D’ORIENT I EL
NAIXEMENT DE L’ASSIRIOLOGIA
Sessions:

Durada: del 16 d’octubre al 20 de novembre
Horari: els dijous de 19’30h a 21h
1. Mesopotàmia abans de l’Assiriologia: la Bíblia i els textos clàssics
2. Les Voyages dans l’Orient.
3. Paul Émile Botta i Austen Henry Layard: els retorn dels assiris.
4. Súmer, una civilització desconeguda torna a la llum.
5. Henry Creswick Rawlinson i el relleu de Behistun, la pedra de Roseta de
l’Assiriologia.
6. Robert Koldewey i el descobriment de la mítica Babilònia.

Mòdul 2. CIÈNCIA I MÈTODE A L’ASSIRIOLOGIA

Sessions:

Durada: del 27 de novembre al 18 de desembre
Horari: els dijous de 19’30h a 21h
1. Configuració geogràfica del Pròxim Orient: la mitja lluna fèrtil.
2. Pobles, cultures i imperis en el Pròxim Orient: un complicat laberint de
civilitzacions.
3. Els tells, els secrets de les muntanyes de fang.
4. L’Assiriologia en temps de guerra: del saqueig d’Iraq a la crisi de Síria.

Mòdul 3. LA PREHISTÒRIA AL PRÒXIM ORIENT

Sessions:

Durada: del 8 de gener al 29 de gener
Horari: els dijous de 19’30h a 21h
1. El mesolític a l'Orient Proper: el Natufià. L’Holocè i el canvi climàtic. Els
caçadors-recol·lectors i procés de sedentarització.
2. La neolitització: economia de producció i domesticació. La domesticació
d'espècies vegetals i animals. Teories sobre l'origen de l'economia de
producció.
3. El neolític pre-ceràmic: Jericó, Chatalhuyuk, Tell Halula, Jarmo.
4. Neolític ceràmic: Halaf, Samarra, Obeid. Resum dels canvis socials i de
les innovacions tecnològiques que acompanyen el neolític.
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Mòdul 4. SÚMER I ÀCCAD: EL BRESSOL CULTURAL DE
MESOPOTÀMIA
Sessions:

Durada: del 5 de febrer al 12 de març
Horari: els dijous de 19’30h a 21h
1. Els sumeris... d’on van sortir? El model de la ciutat-estat.
2. L’expansió del model Uruk: les colònies comercials.
3. El Dinàstic Antic: Súmer, una història a mig camí entre la llegenda i la
realitat.
4. Sargón, el Moisés mesopotàmic. La creació del primer imperi universal.
5. Naram-Sin i els successors de Sargón.
6. La caiguda de l’imperi accadi i el renaixement sumeri: Gudea, Ur-Nammu
i Shulgui.

Mòdul 5. ASSÍRIA I BABILÒNIA: L’ÈPOCA DELS GRANS IMPERIS

Sessions:

Durada: del 19 de març al 30 d’abril
Horari: els dijous de 19’30h a 21h
1. La formació de les dinasties amorrees i la reorganització de
Mesopotàmia.
2. L’imperi paleoassiri, l’hegemonia comercial d’Assíria.
3. L’imperi paleobabilònic, l’ascensió de Hammurabi.
4. Assíria i Babilònia dins del panorama internacional del Pròxim Orient.
5. L’imperi neoassiri, la potència més terrible del món.
6. L’imperi neobabilònic, l’època de Nabucodonosor i la conquesta persa.

Activitats complementàries: MASTER-CLASSES

Sessions:

Durada: Dues classes d’1,5h a 2h de durada
Horari: Pendent de determinar
Dues sessions; pendents de la confirmació dels professors.

Nota important: en el cas que algun dels conferenciants no pugui impartir la
seva conferència, serà substituït per un altre docent universitari amb un
perfil igualment rellevant o superior.

Activitats complementàries: SORTIDES CULTURALS

Visites:

Durada: Dues sortides de mig dia
Horari: Pendent de determinar
1. Museu de Montserrat (sales d’Arqueologia del món antic)
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
2. Museum Biblicum Tarraconense
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
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Assignatura

Història de l’antic Egipte
Professor:
Dr. Marc Orriols

Mòdul 1. INTRODUCCIÓ A L’ANTIC EGIPTE
Durada:
Horari:
Sessions:

1.
2.
3.
4.

del 16 d’octubre al 6 de novembre
els dijous de 17’45h a 19’15h

L’Egiptologia: Fonts i mètodes.
Historiografia egiptològica.
Àfrica, la vall del Nil i Egipte. Introducció geogràfica.
El desxiframent dels jeroglífics: d’Edfu a Champollion

Mòdul 2. ELS ORIGENS

Sessions:

Durada: del 13 de novembre al 11 de desembre
Horari: els dijous de 17’45h a 19’15h
1. Els primers pobladors: L’Epipaleolític i el Neolític a la vall del Nil.
2. El Predinàstic: Períodes Nagada I i II, i Maadi-Buto.
3. La formació de l’Estat: Nagada III (“Dinastia 0”).
4. El període Tinita: Dinasties I i II.
5. Arqueologia del període.

Mòdul 3. EL REGNE ANTIC I EL PRIMER PERÍODE
INTERMEDIARI
Sessions:

Durada: del 18 de desembre al 29 de gener
Horari: els dijous de 17’45h a 19’15h
1. L’època de les grans piràmides. Dinasties III i IV.
2. El complex funerari de Djeser.
3. Les monarquies solars: Dinasties V i VI.
4. El Primer Període Intermediari: Dinasties VII i XI.
5. Arqueologia del període.

Mòdul 4. El REGNE MITJÀ I EL SEGON PERÍODE
INTERMEDIARI
Sessions:

Durada: del 5 de febrer al 5 de març
Horari: els dijous de 17’45h a 19’15h
1. El Regne Mitjà (I): Els Mentuhotep (Dinastia XI).
2. El Regne Mitjà (II): Els Amenemhat i els Senuseret (Dinastia XII).
3. El Segon Període Intermediari (1): Dinasties XIII, XIV i XVII.
4. El Segon Període Intermediari (1): Els hicses.
5. Arqueologia del període

Pàgina 16 de 22

Estudis sobre Història i Civilització del
Pròxim Orient i la Mediterrània antiga

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

Mòdul 5. EL REGNE NOU I EL TERCER PERÍODE INTERMEDIARI

Sessions:

Durada: del 12 de març al 23 d’abril
Horari: els dijous de 17’45h a 19’15h
1. La Dinastia XVIII
2. El període d’Amarna.
3. Els Ramèssides (I): Dinastia XIX.
4. Els Ramèssides (II): Dinastia XX.
5. El Tercer Període Intermediari: Dinasties XXI a XXV.
6. Arqueologia del període

Mòdul 6. LA BAIXA ÈPOCA

Sessions:

Durada: el 30 d’abril
Horari: els dijous de 17’45h a 19’15h
1. Les Dinasties XXVI a XXX

Activitats complementàries: MASTER-CLASSES

Sessions:

Durada: Dues classes d’1,5h a 2h de durada
Horari: Pendent de determinar
Dues sessions; pendents de la confirmació dels professors.

Nota important: en el cas que algun dels conferenciants no pugui impartir la
seva conferència, serà substituït per un altre docent universitari amb un
perfil igualment rellevant o superior.

Activitats complementàries: SORTIDES CULTURALS

Visites:

Durada: Dues sortides de mig dia
Horari: Pendent de determinar
1. Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos)
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
2. Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
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Assignatura

Història de l ‘antiga Grècia
Professor:
Dr. Ignasi Garcés
Mòdul 1. LES CIVILITZACIONS PALACIALS A L’EDAT DEL
BRONZE EGEA
Sessions:

Durada: del 13 d’octubre al 24 de novembre
Horari: els dilluns de 17’45h a 18-19’15h
1. Organització del curs. El marc físic. La prehistòria recent egea.
2. La formació de la cultura minoica. Els primers palaus. L’escriptura Lineal
A.
3. Les relacions egees. La comunitat ciclàdica de Tera i l’erupció de l’illa.
4. El Continent i les formacions emergents de l’Hel·làdic Mitjà.
5. La societat minoica i la plenitud dels segons palaus.
6. L’escriptura Lineal B i la seva utilització per reconstruir la societat
micènica.
7. La crisi del sistema micènic i l’edat fosca.

Mòdul 2. LA FORMACIÓ DE LES PÓLEIS GREGUES

Sessions:

Durada: del 1 de desembre al 2 de febrer
Horari: els dilluns de 17’45h a 18-19’15h
1. La recuperació demogràfica del segle VIII aC i la formació de la pólis
aristocràtica.
2. L’individu i el món cantat per Homer.
3. L’oikos autàrquic i el món d’Hesíode. Les transformacions del segle VII
aC.
4. Les tensions de la pólis arcaica: legisladors i tirans.
5. La colonització grega I: Magna Grècia i Sicília.
6. La colonització grega II: Egeu Nord, Mar Negre, Àfrica i Extrem Occident.
7. La singularitat de les societats espartana i atenesa.

Mòdul 3. PLENITUD I CRISI DE LA PÓLIS GREGA

Sessions:

Durada: del 9 de febrer al 16 de març
Horari: els dilluns de 17’45h a 18-19’15h
1. Les Guerres Mèdiques i la radicalització de la democràcia atenesa.
2. La Lliga de Delos i l’imperialisme atenès.
3. Les diferents societats gregues en el segle V aC.
4. La Guerra del Peloponès.
5. Les transformacions econòmiques i socials del segle IV aC.
6. Les hegemonies egees en el segle IV aC i els canvis militars.
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Mòdul 4. LA CIUTAT TUTELADA

Sessions:

Durada: del 23 de març a l’11 de maig
Horari: els dilluns de 17’45h a 18-19’15h
1. El regne de Macedònia i l’hegemonia de Filip II.
2. Alexandre Magne, la conquesta de l’Imperi persa.
3. Els diàdocs i la formació dels regnes hel·lenístics. Macedònia i les lligues
gregues.
4. Els grecs a Àsia: Pèrgam, Seléucia i Bàctria.
5. Els grecs i el regne ptolemaic.
6. La conquesta romana del món hel·lenístic.

Activitats complementàries: MASTER-CLASSES

Sessions:

Durada: Dues classes d’1,5h a 2h de durada
Horari: Pendent de determinar
Dues sessions; pendents de la confirmació dels professors.

Nota important: en el cas que algun dels conferenciants no pugui impartir la
seva conferència, serà substituït per un altre docent universitari amb un
perfil igualment rellevant o superior.

Activitats complementàries: SORTIDES CULTURALS

Visites:

Durada: Dues sortides de mig dia
Horari: Pendent de determinar
1. Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), seu de Barcelona
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
2. Jaciment arqueològic d’Empúries
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
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Assignatura

Història de l ‘antiga Roma
Professor:
Dr. Carles Buenacasa
Mòdul 1. LA ROMA DE RÒMUL I REM: ELS ORÍGENS DE LA
CIUTAT
Sessions:

Durada: del 13 d’octubre al 3 de novembre
Horari: els dilluns de 19’30h a 21h
1. Introducció a la Història de Roma: aspectes metodològics i de
periodificació.
2. De Ròmul i Rem a la Eneida: els diversos fundadors de Roma segons els
mites fundacionals.
3. El rerefons arqueològic: l’arribada dels llatins a Alba Longa i el seu
desplaçament fins a Roma.
4. La monarquia romana: la historicitat de la llista reial i dels seus set
protagonistes

Mòdul 2. LA ROMA DELS CÒNSULS: EL PERÍODE DE LA
REPÚBLICA
Sessions:

Durada: del 10 de novembre al 15 de desembre
Horari: els dilluns de 19’30h a 21h
1. La República patrícia: l’expulsió dels reis i la substitució del poder reial
pel Senat i pels magistrats (cònsuls, pretors i qüestors).
2. Les reivindicacions polítiques dels plebeus i els conflictes amb els patricis:
l’aparició dels tribuns de la plebs i de l’assemblea plebea.
3. Roma, “caput mundi”: a la conquesta de la Mediterrània.
4. La crisi del sistema polític a la República tardana: els germans Grac i els
“regnats” de Màrius i Sil·la.
5. El primer triumvirat: Juli Cèsar i l’agonia de la República.

Mòdul 3. LA ROMA D’AUGUST: EL PERÍODE ALT IMPERIAL

Sessions:

Durada: del 22 de desembre al 23 de febrer
Horari: els dilluns de 19’30h a 21h
1. D’Octavià a August: el segon triumvirat i la “inadvertida” instauració de
l’Imperi.
2. Les reformes polítiques d’August i els fonaments del poder imperial.
3. Els Juli-Claudis, la dinastia dels descendents de Venus.
4. Els Flavis, la dinastia que va salvar l’Imperi.
5. Els primers Antonins i el triomf del model polític de l’adopció: Nerva,
Trajà, Adrià i Antoní.
6. La culminació i la decadència dels Antonins: Marc Aureli i Còmode.
7. L’Imperi dels Severs... I de les Júlies: la presa del poder pels soldats.
8. La crisi del segle III i el dramàtic enfonsament de l’Alt Imperi.
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Mòdul 4. LA ROMA RESORGIDA DE LES CENDRES: EL PERÍODE
BAIX IMPERIAL
Sessions:

Durada: del 2 de març al 20 d’abril
Horari: els dilluns de 19’30h a 21h
1. Ressorgint de les cendres: Dioclecià i la instauració de la Tetrarquia com
a estratègia de salvació.
2. Les reformes de Dioclecià i les noves bases del poder imperial.
3. L’ascens de Constantí el Gran i les lluites fins a convertir-se en l’únic
emperador.
4. En els inicis de l’Imperi cristià: l’obra política de Constantí I.
5. La successió de Constantí: els desastrosos efectes polítics d’una família
poc avinguda.
6. Julià l’Apòstata: la política del darrer emperador pagà.

Mòdul 5. LA ROMA CRISTIANA: LA LENTA DEVALLADA DE
L’IMPERI
Sessions:

Durada: del 27 d’abril a l’11 de maig
Horari: els dilluns de 19’30h a 21h
1. Valentinià I, Valent i les conseqüències de la derrota romana a
Adrianòpoli.
2. La instal·lació dels germànics dins les fronteres de l’Imperi: el cas dels
visigots, els vàndals, sueus i alans.
3. Any 476: pot haver imperi sense un Emperador? I amb un Papa?

Activitats complementàries: MASTER-CLASSES

Sessions:

Durada: Dues classes d’1,5h a 2h de durada
Horari: Pendent de determinar
Dues sessions; pendents de la confirmació dels professors.

Nota important: en el cas que algun dels conferenciants no pugui impartir la
seva conferència, serà substituït per un altre docent universitari amb un
perfil igualment rellevant o superior.

Activitats complementàries: SORTIDES CULTURALS

Visites:

Durada: Dues sortides
Horari: Pendent de determinar
3. Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), seu de Barcelona
Visita guiada de mig dia
Data pendent de definir
4. Tarragona romana i Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Visita guiada. Tot el dia
Data pendent de definir
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Museus i entitats col·laboradores
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