Curs Història, arqueologia i cultura
bíbliques (I)
Principals jaciments del Calcolític del Llevant oriental
Informació pràctica

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

Lloc

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

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.
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.

Professor

Prof. Felip Masó, arqueòleg especialista en el Pròxim
Orient antic

Programa

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

Data i hora

Els dimecres, del 13 de gener al 3
de febrer de 2021
Sessions: 4
De 16.15h a 17.45h
Sessions: 4
Preu presencial
70 €
Preu distància
65 €
Preu classes soltes
18 €
Consulteu-nos els terminis de
pagament
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
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