Pràctica EPOMA

Presentació
L’escriptura ha estat, sens dubte, un dels invents més importants
de la història de la Humanitat i és precisament gràcies a ella que
podem parlar d’història, ja que per primera vegada es deixa
alguna mena de constància del que s’està fent, del què s’ha fet o
de perquè o com s’ha fet.
L’origen de l’escriptura és un tema fascinant i, sense entrar en
polèmiques sobre quina és la més antiga, ens centrarem en com,
quan i perquè es va desenvolupar a Mesopotàmia, i ho farem
seguint els mateixos passos i arribant a les mateixes conclusions
a les que van arribar fa milers d’anys els primers que van sentir
la necessitat de deixar algun testimoni de les seves accions.
La pràctica es durà a terme amb materials que són reproduccions
exactes dels materials emprats pels antics escribes mesopotàmics
i durant la pràctica es duran a terme diferents exercicis que ens
ajudaran a entendre tant la part del desenvolupament pràctic
com del desenvolupament intel·lectual, passant des de les
primeres fitxes o tokens del VI mil·lenni aC fins a la consecució
de l’alfabet al s. XIV a.C. i el desenvolupament d’aquest fins els
nostres dies

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dissabte, 3 de febrer de 2018
11:00h
Preu
Activitat gratuïta pels alumnes dels
EPOMA
Resta d’assistents: 15 €

Professor

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Felip Masó Ferrer

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient Antic

Accessibilitat
Aquesta activitat està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

 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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