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Presentació
D'on venim? Qui som? Cap a on anem? Aquestes són les eternes preguntes
que, com a humans, i únics representants vius del nostre gènere, ens formulem
de manera reiterada. En aquest curs aportarem les respostes.
En efecte, lluny de l'equivocada idea de que l'estudi de l'Evolució Humana
només és un llistat de noms sobre rares espècies i dates de milers i milions
d'anys, descobrirem com la recerca sobre els nostres orígens ens permet
endinsar-nos en apassionants històries i aventures a l'interior de boscos
tropicals, sabanes africanes envoltats de hienes i lleons, remotes illes del Pacífic
on va viure l'Homo erectus i el Hobbit, l'Europa dels neandertals o el curiós
planeta de l'Homo sapiens. Una petita gran història, de 7 milions d'anys, en el si
del Cosmos.
El curs està obert a qualsevol persona interessada en aproximar-se al
coneixement de l'Evolució Humana (Paleoantropologia, Prehistòria, Arqueologia,
Primatologia, Conducta Humana, etc.).

Organització
El curs està organitzat en dos mòduls:
• Mòdul 1: Evolució Humana (I). De Lucy als primers Homo sapiens.
• Mòdul 2: Evolució Humana (II). Homo sapiens, història de la nostra espècie.
Cada mòdul consta d’un número determinat de classes fins a un total de 20,
cada una d’una hora i mitja de durada a càrrec de reconeguts especialistes en
cada àrea temàtica.
El curs està muntat de forma totalment modular, de manera que es pot cursar
tot de forma conjunta o per mòduls de forma independent. Podeu trobar les
diferents opcions a l’apartat ‘Programa del cus’
Cada assignatura comptarà amb una material didàctic format per un dossier i
les presentacions en PDF que es projectaran a classe, a les quals es podrà
accedir a partir d’una clau que es donarà un cop feta la inscripció. Aquests
materials es penjaran setmanalment el dia de la classe al Campus Virtual
d’Arqueonet.
Aquells que ho desitgin, a final de curs poden optar a un diploma d’assistència
d’acord amb el tipus de curs que hagin realitzat

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, 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.
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Professorat

Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista i explorador.
Professor col·laborador de la UOC.
Assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Dr. Albert Rubio
Arqueòleg. Professor tutor de la UNED.
Investigador del Seminaris d’Estudis i Recerques Prehistòriques (UB).
Colaborador/a del Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB)

Coordinador

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

Classes ordinàries. Calendari i horari
Els dies de les activitats són els dimarts, de 19.15h a 20.45h i la durada del
curs va del 10 de gener al 13 de juny de 2023. 20 sessions en total.
Mòduls
Mòdul 1:
Evolució Humana (I).
De Lucy als primers Homo sapiens
Mòdul 2:
Evolució Humana (II).
Homo sapiens, història de la nostra espècie

Professorat

Calendari

Jordi Serrallonga

Els dimarts, del 10 de gener
al 14 de març de 2023

Albert Rubio

Els dimarts, de l’11 d’abril
al 13 de juny de 2023

Activitats complementàries
Les activitats complementàries relacionades amb aquest curs, en cas que n’hi
hagi, s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant a mesura
que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a
aquestes activitats amb un descompte aproximat del 10% i tindran dret
preferent d’inscripció.

Modalitats, lloc de realització i funcionament
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming a través de l’aplicació Zoom).
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Nota important
En cas que el nombre de persones matriculades en la modalitat presencial no
sigui suficientment alt, el curs es farà íntegrament online. Igualment, si durant
el curs es detecta una disminució significativa de l’assistència presencial, també
passarà a realitzar-se íntegrament online. En tots els casos, ho comunicarem a
l’alumnat amb la suficient antelació.
Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

La retransmissió en directe via streaming consisteix en la visualització d’allò que
passa a l’aula en directe, de manera que s’assembli al màxim a la modalitat
presencial. Per fer-ho possible les aules estan equipades amb una càmera i
micròfon que retransmeten la classe i també amb unes grans pantalles on
apareix l’alumnat que està a casa, així el professorat pot veure’l i interactuar
amb ell en tot moment. Per tal que la classe sigui el màxim de participativa
preguem que els/les alumnes que esteu a casa tingueu la càmera
connectada tota l’estona, de forma que el professorat tingui un bon feedback. Així mateix, mantingueu el micròfon apagat per evitar sorolls de
fons, però enceneu-lo lliurement en el moment de fer alguna pregunta
o intervenció. Entre tots podem fer possibles unes classes ben àgils,
participatives i el màxim de semblats a les presencials!
Després de cada sessió ordinària, totes les persones inscrites (tant en la
modalitat presencial com en l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja
que facilitarem l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres
dies després de la classe i estarà disponible unes quatre setmanes. Les
gravacions no seran descarregables, per una qüestió de drets d’autor del
professorat.
Els apunts, dossiers, PowerPoint’s, etc, complementaris al curs, en cas que n’hi
hagi, els entregarem en format PDF a través del Campus Virtual de la web
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d’Arqueonet (https://www.arqueonet.net/C-Campus-virtual). Al final de cada
mòdul aquests materials es despenjaran per economitzar espai
d’emmagatzematge; per tant recomanem que us els aneu descarregant a
mesura que es fan les classes. Tot i això, si ja han estat despenjats i encara no
us els heu descarregat, ens podeu avisar i us els farem arribar quan la càrrega
de feina ens ho permeti.
El dossiers i apunts només s’entregaran en paper als alumnes presencials en el
moment d’entrar a la classe. Si algun alumne de la modalitat online desitja
tenir-los impresos ens ho pot demanar. En aquests casos els facilitarem sota
petició i amb cita prèvia per a la recollida a Arqueonet.Els PowerPoint’s, en cas
que el professorat permeti que s’entreguin, només es facilitaran en format PDF
al campus virtual.
Les activitats complementàries podran ser visites a museus o exposicions,
tallers, màster-classes, etc., per tant no tenen un lloc de realització determinat i
es faran a un lloc o un altre en funció del disseny cada activitat. En cas que en
aquest curs se’n facin, en el moment que les tinguem dissenyades us farem
arribar el programa de l’activitat amb tota la informació.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Curs complet
Preus i terminis de pagament
Terminis
Opció

Curs complet

Preu

300 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2022

(fi nov 2022)

(fi gen 2023)

(fi mar 2023)

120 €

60 €

60 €

60 €

Mòduls solts i sessions soltes
Mòdul
Mòdul 1
Mòdul 2

Títol mòdul
Evolució Humana (I).
De Lucy als primers Homo sapiens
Evolució Humana (II).
Homo sapiens, història de la nostra espècie

Sessions soltes

Sessions

Preu

10

165 €

10

165 €
18 €

Els pagaments dels mòduls i de les sessions soltes es realitzen de forma íntegra, sense
terminis.
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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: “Curs Evolució Humana 2022-2023”
• Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
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 “Curs Evolució Humana 2022-2023”
• Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
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 dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa.
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. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.
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Programa del curs
Mòdul 1: De Lucy als primers Homo sapiens
Durada del mòdul: del 10 de gener al 14 de març de
2023
Horari: els dimarts, de 19.15h a 20.45h
Professor: Jordi Serrallonga

10 sessions:
1.
2.
3.
4.

Del mite d'Adam i Eva a la teoria de l'Evolució
La conducta dels simis africans: bonobo, ximpanzé i goril·la
Toumaï, Ardi, Lucy: neix el bipedisme als boscos africans
De l'arbre al sòl: la conquesta de la sabana
5. L'eina fa a l'ésser humà? El mite de l'Homo faber
6. El gran èxode: Homo i la sortida d'Àfrica cap Euràsia
7. Atapuerca i Orce: primers humans a la Península Ibèrica
8. L'apassionant i desconegut univers del neandertal
9. Homo sapiens i l'expansió pel planeta Terra
10. Societats humanes caçadores-recol·lectores... i el futur?

Mòdul 2: Homo sapiens, història de la nostra
espècie
Durada del mòdul: de l’11 d’abril al 13 de juny de 2023
Horari: els dimarts, de 19.15h a 20.45h
Professor: Albert Rubio
10 sessions:
1. L’Homo sapiens a l’Àfrica: una revolució cognitiva?
2. L’economia del Paleolític i els models de caçadors-recol·lectors
3. L’economia de la producció: la domesticació de vegetals, animals… i humans
4. Sexe, reproducció i família
5. Els viatges a ultratomba
6. La cura de la salut
7. Art a la Prehistòria
8. Els canvis a la Prehistòria americana
9. L’Homo sapiens a la Prehistòria d’Àsia i Oceania
10. La Prehistòria a Catalunya
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