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Presentació
L’estudi del món i de la cultura bíbliques és un dels estudis més apassionants
dins del món de l’antiguitat, i també un dels més controvertits. Les implicacions
que comporta estudiar la història, arqueologia, cultura i societat dels
protagonistes d’un llibre que ha transformat a la humanitat implica que
qualsevol asseveració a favor o en contra d’allò que està allà escrit, no deixarà
a ningú indiferent i sobretot no arribarà mai a tenir un consens global. Partint
d’aquesta màxima... es pot doncs plantejar fer un curs com aquest?
La resposta és que sí, sempre i quan tinguem en compte que l’objectiu del curs
no és l’estudi teològic del llibre, ni pretendre confirmar-lo o desmentir-lo, sinó
que es tracta d’estudiar la història, la cultura i la societat dels espais físics i
cronològics en el què s’emmarquen i viuen els personatges del llibre, és a dir,
estudiar el seu context. I això sí que es pot fer, ja que amb l’ajuda de fonts
textuals com la mateixa Bíblia, però sobretot amb fonts històriques extrabíbliques dels pobles que es van desenvolupar en el mateix context cronològic i
temporal, així com amb les fonts arqueològiques, podem extreure un marc
general que ens permetrà comprendre millor el món de la Bíblia.
Al llarg del curs presentarem proves innegables de determinats fets confirmant i
contradient el relat; presentarem proves que sorprendran pel seu resultat, però
també és cert que ens quedaran moltes preguntes encara per respondre, tot i
que al final del curs haurem avançat molt més en el coneixement de la història,
l’arqueologia i la cultura bíbliques.

Objectius i organització
L’extensió i profunditat de l’objecte d’estudi és tal que hem dividit el programa
en dos cursos anuals, un dedicat a l’estudi del món de l’Antic Testament i un
segon dedicat a l’estudi del món del Nou Testament. Cada curs consta de cinc
assignatures organitzades en diferents mòduls; les assignatures i els mòduls
estan dissenyats per poder ser cursats d’una forma completament flexible,
segons com vagi millor a cada alumne. Així, en cada curs, és possible
matricular-se:


Al curs complet (les 5 assignatures)



A una única assignatura



I també a mòduls solts de les diferents assignatures

El total de classes del primer curs és de 78 sessions d’hora i mitja de durada i
es realitzen els dilluns, dimecres i dijous de 16.15h a 17.45h, començant el 26
d’octubre i acabant el 21 de juny.
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El programa complet del curs pels dos anys és el següent:
Història, arqueologia i cultura del
món de la Bíblia (I). El món de
l’Antic Testament

Història, arqueologia i cultura del
món de la Bíblia (II). El món del
Nou Testament

Història antiga d’Israel (I)

Història antiga d’Israel (I)

Història antiga d’Israel (II)

Història antiga d’Israel (II)

Arqueologia de l’Antic Testament

Arqueologia del Nou Testament

Paral·lels literaris de l’Antic Testament
al Pròxim Orient i Egipte

Paral·lels literaris del Nou Testament
al Pròxim Orient i Egipte

Paral·lels iconogràfics de l’Antic
Testament al Pròxim Orient i Egipte

Paral·lels iconogràfics del Nou
Testament al Pròxim Orient i Egipte

Curs 2020-2021: Història, arqueologia i cultura del
món de la Bíblia (I). El món de l’Antic Testament
Aquest curs impartirem el primer curs titulat: Història, arqueologia i cultura
del món de la Bíblia (I). El món de l’Antic Testament, format per les
assignatures següents:






Història antiga d’Israel (I)
Història antiga d’Israel (II)
Arqueologia de l’Antic Testament
Paral·lels literaris de l’Antic Testament al Pròxim Orient i Egipte
Paral·lels iconogràfics de l’Antic Testament al Pròxim Orient i Egipte

Tingueu el compte els següents aspectes:


Aquestes assignatures es poden cursar de forma independent, sense
necessitat de fer-les totes quatre. Per tant, és possible matricular-se
d’una, dues, tres o totes quatre assignatures



També es podran cursar mòduls solts de cadascuna de les assignatures
(trobareu tots els mòduls a l’apartat ‘Programes de les assignatures’)
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Metodologia d’estudi i activitats docents per al curs
2020-2021
El curs es basarà en sessions presencials que no pretenen ser tan sols classes
ordinàries de caire teòric, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent
amb la participació activa de l’alumnat. Per això, a principi del curs els alumnes
disposaran d’un dossier que, per un costat, els servirà de suport a les classes i,
per l’altre, els oferirà les eines i els instruments necessaris per ampliar la
informació obtinguda en les sessions presencials i poder així aportar opinions i
idees al curs, generant debat i enriquint els coneixements de tothom.

Professorat
Prof. Felip Masó
Arqueòleg i historiador especialista en el Pròxim Orient antic.

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352

Horaris del curs 2020-2021 i lloc de realització
Classes ordinàries
Assignatures

Història
antiga d’Israel
(I)

Història
antiga d’Israel
(II)

Mòduls

Calendari

Mòdul 1
Introducció a la història de l’Israel antic
Mòdul 2
L’Edat del Bronze Mig (2000-1550 aC):
l’època patriarcal
Mòdul 3
L’Edat del Bronze Final (1550-1200 aC):
l’èxode
Mòdul 4
L’Edat del Ferro I (1200-1050 aC):
la conquesta i els jutges
Mòdul 1
L’Edat del Ferro IIa (1050-930 aC):
la monarquia unificada
Mòdul 2
L’Edat del Ferro IIb (930-722 aC):
la monarquia dividida; Israel, el regne
del Nord
Mòdul 3
L’Edat del Ferro IIc (923-587 aC): la
monarquia dividia: Judà, el regne del
Sud

Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 26 d’octubre al 9 de novembre de 2020
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 16 de novembre al 21 de desembre
de 2020
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Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
De l’11 de gener al 8 de febrer de 2021
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 15 de febrer al 26 d’abril de 2021
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 3 al 24 de maig de 2021
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 31 de maig al 21 de juny de 2021

Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 28 de juny al 7 de juliol de 2021

Curs: Història, arqueologia i cultura del món bíblic
(I). El món de l’Antic Testament

Arqueologia
de l’Antic
Testament

Paral·lels
literaris de
l’Antic
Testament al
Pròxim Orient
i Egipte
Paral·lels
iconogràfics
de l’Antic
Testament al
Pròxim Orient
i Egipte

Mòdul 1
Introducció a l’Arqueologia Bíblica
Mòdul 2
Principals jaciments del Neolític
Mòdul 3
Principals jaciments del Calcolític
Mòdul 4
Principals jaciments de l’Edat del Bronze
Mòdul 5
Principals jaciments de l’Edat del Ferro
Mòdul 1
Textos de creació i ordenació de
l’univers
Mòdul 2
Les tradicions patriarcals
Mòdul 3
Llibres sapiencials
Mòdul 4
Literatura profètica
Mòdul 1
Iconografia del món natural
Mòdul 2
Iconografia del poder diví
Mòdul 3
Iconografia de l’espai arquitectònic
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Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
del 28 d’octubre a l’11 de novembre de 2020
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
del 18 de novembre al 9 de desembre de 2020
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
del 13 de gener al 3 de febrer de 2021
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
del 10 de febrer al 21 d’abril de 2021
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
del 28 d’abril al 9 de juny de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 29 d’octubre al 12 de novembre de 2020
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 19 de novembre al 17 de desembre de 2020
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Del 14 de gener a l’11 de febrer de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
de l’18 de febrer al 15 d’abril de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 22 d’abril al 20 de maig de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 27 de maig al 10 de juny de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 17 de juny al 8 de juliol de 2021

Activitats complementàries opcionals del curs 2020-2021
Al llarg del curs es realitzaran diferents activitats complementàries i opcionals.
Les dates, la temàtica i les condicions es faran saber als alumnes inscrits en el
seu moment.
Lloc d’impartició
Les activitats del cicle es realitzen a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).
Aquest curs també es pot seguir en streaming en directe des de casa

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en modalitat presencial com
a distància) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi
accés.
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Opcions, preus i formes de pagament
Aquest curs es pot realitzar en dos tipus de modalitats:
 Presencial a l’aula d’Arqueonet
 A distància en streaming en directe des de casa
Els preus i terminis per a cada modalitat són els següents:

Curs sencer
Opcions

Preus
totals

Presencial

Terminis de pagament
Matríc(1er T)
Set-Oct 2020

2on T.
(fi nov 2020)

3er T.
(fi gen 2021)

4rt T.
(fi mar 2021)

1050 €

420 €

210 €

210 €

210 €

A distància

945 €

375 €

190 €

190 €

190 €

Classes soltes

18 €

Assignatures i mòduls solts
Assignatures i Mòduls (Els pagaments dels mòduls es

realitzen de forma íntegra, sense terminis)

Història antiga d’Israel (I)
Mòdul 1
Introducció a la història de l’Israel antic
Mòdul 2
L’Edat del Bronze Mig (2000-1550 aC): l’època patriarcal
Mòdul 3
L’Edat del Bronze Final (1550-1200 aC): l’èxode
Mòdul 4
L’Edat del Ferro I (1200-1050 aC): la conquesta i els
jutges
Història antiga d’Israel (II)
Mòdul 1
L’Edat del Ferro IIa (1050-930 aC): la monarquia
unificada
Mòdul 2
L’Edat del Ferro IIb (930-722 aC): la monarquia
dividida; Israel, el regne del Nord
Mòdul 3
L’Edat del Ferro IIc (923-587 aC): la monarquia dividia:
Judà, el regne del Sud
Arqueologia de l’Antic Testament
Mòdul 1
Introducció a l’Arqueologia Bíblica
Mòdul 2
Principals jaciments del Neolític
Mòdul 3
Principals jaciments del Calcolític
Mòdul 4
Principals jaciments de l’Edat del Bronze
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16

Preu
Presencial
250 €

Preu
distància
225 €

3

50 €

45 €

4

70 €

65 €

5

85 €

75 €

4

70 €

65 €

12

185 €

165 €

4

70 €

65 €

4

70 €

65 €

4

70 €

65 €

23

355 €

320 €

3

50 €

45 €

4

70 €

65 €

4

70 €

65 €

5

85 €

75 €

Sessions

Curs: Història, arqueologia i cultura del món bíblic
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Mòdul 5
Principals jaciments de l’Edat del Ferro
Paral·lels literaris de l’Antic Testament al Pròxim
Orient i Egipte
Mòdul 1
Textos de creació i ordenació de l’univers
Mòdul 2
Les tradicions patriarcals
Mòdul 3
Llibres sapiencials
Mòdul 4
Literatura profètica
Paral·lels iconogràfics de l’Antic Testament al
Pròxim Orient i Egipte
Mòdul 1
Iconografia del món natural
Mòdul 2
Iconografia del poder diví
Mòdul 3
Iconografia de l’espai arquitectònic
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7

110 €

100 €

16

250 €

225 €

3

50 €

45 €

5

85 €

75 €

5

85 €

75 €

3

50 €

45 €

11

170 €

155 €

5

85 €

75 €

3

50 €

45 €

3

50 €

45 €

Les assignatures es poden pagar en 2 terminis.
Els mòduls s’han de pagar sencers al principi.

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: “Història, arqueologia i cultura del món de la Bíblia (I). El
món de l’Antic Testament 2020-2021”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
 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 “Història, arqueologia i cultura del món de la
Bíblia (I). El món de l’Antic Testament 2020-2021”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
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3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de
dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
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’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les
matrícules es podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet
dins dels horaris d’obertura (de 10h a 14h i de 16h a 20h), en efectiu o targeta,
o bé per transferència bancària per l’import corresponent al següent número de
compte: IBAN: ES29 2100 0212 1802 0031 6077
En cas de fer-ho per transferència, cal indicar en la mateixa el nom complet, i
com a concepte:
 O bé “Història, arqueologia i cultura del món de la Bíblia (I). El món de
l’Antic Testament 2020-202_ complet presencial”
 O bé “Història, arqueologia i cultura del món de la Bíblia (I). El món de
l’Antic Testament 2020-202_ complet a distància”
 O bé “Història, arqueologia i cultura del món de la Bíblia (I). El món de
l’Antic Testament 2020-2021”_ presencial i l’assignatura o mòdul que
correspongui”
 O bé “Història, arqueologia i cultura del món de la Bíblia (I). El món de
l’Antic Testament 2020-2021”_ distància i l’assignatura o mòdul que
correspongui”
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Programes de les assignatures i mòduls
Assignatura: Història antiga d’Israel (I)
Mòdul 1: Introducció a la història de l’Israel antic
Durada del mòdul: Els dilluns, del 26 d’octubre al 9 de
novembre de 2020
Sessions: 3
1. Fonts pel coneixement de l’Israel antic. Cultures i llengües de la terra de la
Bíblia: Mesopotàmia, Canaan i Egipte
2. Es pot escriure una història d’Israel?
3. Geografia i cronologia de l’Israel antic
Mòdul 2: L’Edat del Bronze Mig (2000-1550 aC):
l’època patriarcal
Durada del mòdul: Els dilluns, del 16 de novembre al 21 de
desembre de 2020
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

Mesopotàmia i les dinasties amorrees: l’establiment d’un nou poble
Egipte, del Regne Mig a la invasió asiàtica: els hicses
Canaan i el domini del Llevant: Biblos i el poder del comerç
Organització social i models d’assentament: palaus, aldees i nòmades
Mòdul 3: L’Edat del Bronze Final (1550-1200 aC):
l’èxode
Durada del mòdul: Els dilluns, de l’11 de gener al 8 de febrer
de 2021
Sessions: 5

1.
2.
3.
4.
5.

L’expansionisme egipci a Canaan: l’expulsió dels hicses
La dominació egípcia: la imposició estatal
Societat urbana i grups nòmades: hapiru i shasu
Religió i cultura: el món cananeu
L’arribada dels Pobles del Mar i la crisi del sistema de palaus
Mòdul 4: L’Edat del Ferro I (1200-1050 aC): la
conquesta i els jutges
Durada del mòdul: Els dilluns, del 15 de febrer al 26 d’abril de
2021
Sessions: 4

1. Divisió de l’espai i models d’assentament: filisteus, fenicis, arameus, neohitites, regnes d’Amon, Moab i Edom i... Israel?
2. La formació d’una nova societat: etnicitat i relacions de parentesc
3. Els orígens d’Israel: els proto-israelites
4. La religió: el culte a Yahvé
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Programa Assignatura: Història antiga d’Israel (II)
Mòdul 1: L’Edat del Ferro IIa (1050-930 aC): la
monarquia unificada
Durada del mòdul: Els dilluns, del 3 al 24 de maig de 2021
Sessions: 4
1. Organització del territori (I): la plana central i la importància de Jerusalem i
Siquem
2. Organització del territori (II): el nord i la fortalesa de Megiddo
3. Organització del territori (III): el centre i el sud i la formació de la monarquia
unificada. La campanya de Sesonquis I
4. Va existir mai el regne d’Israel de David i Salomó?
Mòdul 2: L’Edat del Ferro IIb (930-722 aC): la
monarquia dividida; Israel, el regne del Nord
Durada del mòdul: Els dilluns, del 31 de maig al 21 de juny de
2021
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

La casa d’Omrí i l’organització estatal israelita
Les relacions amb Egipte i Assíria
La conquesta assíria i la desaparició del regne del nord
La nova religió
Mòdul 3: L’Edat del Ferro IIc (923-587 aC): la
monarquia dividia: Judà, el regne del Sud
Durada del mòdul: Els dilluns, del 28 de juny al 7 de juliol de
2021
Sessions: 4

1.
2.
3.
4.

La casa de David; Jeroboam i l’organització estatal jueva
Les relacions amb Egipte i Assíria
La figura de Josies
La conquesta babilònica i la deportació
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Programa Assignatura: Arqueologia de l’Antic Testament
Mòdul 1: Introducció a l’Arqueologia Bíblica
Durada del mòdul: els dimecres, del 28 d’octubre a l’11 de
novembre de 2020
Sessions: 3
1. Fundació i desenvolupament de l’Arqueologia Bíblica: dels inicis fins a
l’actualitat
2. Mètodes de treball: historia, arqueologia i exegesis
3. Límits geogràfics i periodització arqueològica: concordances i discordances
Mòdul 2: Principals jaciments del Neolític
Durada del mòdul: els dimecres, del 18de novembre al 9 de
desembre de 2020
Sessions: 4
1. Introducció al món del Neolític al Llevant: procés de neolitización, primers
models d’assentament, economia i creences
2. Principals jaciments de la zona nord del Llevant: Síria i Líban
3. Principals jaciments de la zona sud-oest del Llevant: Palestina, Israel
4. Principals jaciments de la zona sud-est del Llevant: Jordània
Mòdul 3: Principals jaciments del Calcolític
Durada del mòdul: els dimecres, del 13 de gener al 3 de
febrer de 2021
Sessions: 4
1. Introducció al món del Calcolític al Llevant: canvis socials, econòmics,
ideològics i tecnològics com a base dels estats del Bronze
2. Principals jaciments de la zona nord del Llevant: Síria i Líban
3. Principals jaciments de la zona sud-oest del Llevant: Israel i Palestina
4. Principals jaciments de la zona sud-oest del Llevant: Jordània
Mòdul 4: Principals jaciments de l’Edat del Bronze
Durada del mòdul: els dimecres, del 10 de febrer al 21 d’abril
de 2021
Sessions: 5
1. Introducció al món de l’Edat del Bronze al Llevant: del desenvolupament de
l’urbanisme als grans estats del Llevant
2. Evolució i principals jaciments del Bronze Antic al Llevant
3. Evolució i principals jaciments del Bronze Intermedi al Llevant
4. Evolució i principals jaciments del Bronze Mig al Llevant
5. Evolució i principals jaciments del Bronze Final al Llevant
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Mòdul 5: Principals jaciments de l’Edat del Ferro
Durada del mòdul: els dimecres, del 28 d’abril al 9 de juny de
2021
Sessions: 7
1. La fase crítica: el pas del Bronze Final a l’Edat del Ferro
2. Principals jaciments de l’Edat del Ferro I a la zona nord del Llevant (Síria i
Líban): fenicis i arameus
3. Principals jaciments de l’Edat del Ferro I a la zona sud-oest del Llevant:
Israel i Palestina
4. Principals jaciments de l’Edat del Ferro II a la zona de Palestina: Filisteus
5. Principals jaciments de l’Edat del Ferro II a la zona del sud-oest del llevant
(Israel): el territori del Regne del Nord (Israel)
6. Principals jaciments de l’Edat del Ferro II a la zona del sud-oest del Llevant
(Israel): el territori del Regne del Sud (Judà)
7. Principals jaciments de l’Edat del Ferro a la zona sud-est del Llevant
(Jordània): els regnes d’Amon, Moab i Edom
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Programa Assignatura: Paral·lels literaris de l’Antic Testament al
Pròxim Orient i Egipte
Mòdul 1: Textos de creació i ordenació de l’univers
Durada del mòdul: Els dijous, del 29 d’octubre al 12 de
novembre de 2020
Sessions: 3
1. Introducció a les llengües, escriptures i literatures de l’antic Orient i Egipte
2. El primer Gènesi: El Poema Babilònic de la Creació, la Cosmogonia Menfita i
els mites cosmogònics ugarítics
3. El primer Diluvi: L’epopeia de Gilgamesh i les seves variants
Mòdul 2: Les tradicions patriarcals
Durada del mòdul: Els dijous, del 19 de novembre al 17 de
desembre de 2020
Sessions: 5
1.
2.
3.
4.
5.

Vida, costums i pràctiques legals: els textos de Nuzi i la història de Sinuhè
Isaac, Jacob, Esaú i l’herència robada: l’epopeia ugarítica d’Aqhat
La història de Josep: el conte egipci dels dos germans
El primer Moisés: història i llegenda de Sargon d’Àccad i història de Sinuhè
Els 10 Manaments i la pràctica legal a Mesopotàmia: el Codi de Hammurabi
Mòdul 3: Llibres sapiencials
Durada del mòdul: Els dijous, del 14 de gener a l’11 de febrer
de 2021
Sessions: 5

1. Job: l’epopeia ugarítica de Kirta i la narració egípcia del camperol eloqüent
2. Salms: l’himne egipci a Aton i el relat ugarític de la lluita entre Baal i Iam
3. Proverbis, Siràcida i Saviesa: els “ensenyaments” en la literatura egípcia i
assíria
4. Eclesiastès: el diàleg egipci d’un desesperat amb la seva ànima i la
literatura del món al revés en el relat de Balaan
5. Càntic dels càntics: la poesia amorosa egípcia
Mòdul 4: Literatura profètica
Durada del mòdul: Els dijous, del 18 de febrer al 15 d’abril de
2021
Sessions: 3
1. Els textos profètics de Mari i a Síria
2. Els textos profètics a Hatti i Assíria
3. Els textos profètics a Egipte
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Programa Assignatura: Paral·lels iconogràfics de l’Antic Testament al
Pròxim Orient i Egipte
Mòdul 1: Iconografia del món natural
Durada del mòdul: Els dijous, de 22 d’abril al 20 de maig de
2021
Sessions: 5
1.
2.
3.
4.
5.

El Cosmos, com es va dissenyar l’univers?
La Llum, el resplendor diví
L’aigua i el desert, dos mons enfrontats
L’Arbre, la font de la vida
La Roca i la Muntanya, la fortalesa de Déu
Mòdul 2: Iconografia del poder diví
Durada del mòdul: Els dijous, del 27 de maig al 10 de juny de
2021
Sessions: 3

1. Les forces del Bé: l’origen dels àngels
2. Les forces del Mal: els dimonis, la part fosca del món
3. Oracions i pregàries, l’apropament cap a Déu
Mòdul 3: Iconografia de l’espai arquitectònic
Durada del mòdul: Els dijous, del 17 de juny al 8 de juliol de
2021
Sessions: 3
1. La tomba i la mort: tipologies funeràries i aspectes del més enllà
2. El Temple, la casa de Déu: models d’arquitectura sagrada
3. El ziggurat de Marduk de Babilònia i els orígens de la Torre de Babel
Activitats complementàries (opcionals)
 Pendents de determinar
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