Curs d’història de les religions
La religió a la prehistòria
Presentació

Les noves descobertes fan remuntar cada vegada més enrere en
el temps les proves del fet que la religió és quelcom gairebé
inherent a l’ésser humà. Aquest, al llarg de milers d’anys, ha
volgut donar resposta a les mateixes preguntes i ho ha fet a
partir de la seva experiència vital, del seu entorn geogràfic, social
i històric, i encara ho fa avui en dia.

Informació pràctica
Lloc

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

En aquest curs veurem els mateixos orígens del fenomen religiós,
des de la prehistòria.

Vinculacions

Aquest curs forma part del curs més general Història de les
religions (I). Les religions del món antic. Si desitgeu
conèixer el curs complet sol·liciteu-nos el programa extens, on
s’explica tota la programació.

Professor

Dr. Albert Rubio
Investigador del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques de
la UB.

Programa
1. Qüestions terminològiques, fonts d’informació i limitació dels
coneixements. Unitat cognitiva de la nostra espècie i l’origen del
pensament simbòlic
2. Figures mítiques (déus, ancestres i herois). Mites cosmogònics
3. L’estructura ritual. Rituals de salut, bèl·lics i ritus de pas
4. La vida més enllà de la vida: el tractament dels morts
5. Canibalisme i sacrificis
6. Màgia, encanteris i la seva parafernàlia
7. Estats alterats de consciència i especialistes religiosos
8. Les plantes dels déus: drogues a la prehistòria
9. L’arqueologia del paisatge i els llocs sagrats. Espais naturals
antropomorfitzats i espais construïts
10. Una mirada al cel: arqueoastronomia

Data i hora
Els dimecres, del 17 de gener de
2018 al 21 de març de 2018.
De 17,45h a 19,15h
10 sessions
Preu
155 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

