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Des de fa dues dècades, el Programa d’Estudis de la Fundació Arqueològica 

Clos ofereix cursos, seminaris i diverses activitats culturals que inclouen 

un ampli ventall de propostes per a adults, joves i nens. 

Totes les nostres propostes neixen amb l’objectiu de donar a conèixer de 

manera amena i enriquidora les civilitzacions del passat. Sota el guiatge 

dels nostres especialistes, els alumnes de la Fundació Arqueològica Clos 

poden introduir-se o ampliar els seus coneixements en el camp de l’antic 

Egipte, l’Amèrica Precolombina, el Món Clàssic, el Pròxim i Llunyà Orient…

A les pàgines següents, podrà consultar la programació dels nostres cursos 

per aquest semestre. Sota de cada títol hi trobarà les dates de realització i 

els horaris. A més, la Fundació Arqueològica Clos lliura material de suport 

i un diploma acreditatiu. 

Consulteu l’ampliació del programa dels nostres cursos a www.museuegipci.com

CONDICIONS PER A L A RESERVA:

Totes les reserves es formalitzaran 
amb l’abonament del 50% de la 
matrícula o del seu import total. Cal 
l’abonament complet tres dies abans 
de l’inici de l’activitat.
Els pagaments poden realitzar-se:
•  En efectiu, amb targeta o xec a les 

oficines de la Fundació
•  Mitjançant transferència bancària 

prèvia consulta telefònica

MÉS INFORMACIÓ:

• Al telèfon 93 488 01 88
• En el web www.museuegipci.com
•  En el correu electrònic 

infoclos@museuegipci.com

LLOC:

Fundació Arqueològica Clos
Museu Egipci de Barcelona
València, 284, 08007 Barcelona

Cursos per adults

PREUS MÉS ECONÒMICS
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Encetem un nou any plens de bons desitjos per a la resolució dels molts 

problemes que sacsegen el món. Per part nostra, un bon símptoma de 

vitalitat i recuperació és aquesta nova edició del Programa d’Estudis que tracta, 

com sempre, d’abarcar un ampli repertori temàtic.

A més dels cursos d’introducció a l’escriptura i la civilització egípcia, els semi-

naris i cursos monogràfics van des del Segon Període Intermediari a l’exquisida 

Capella Roja de Hatxepsut passant per un detallat estudi d’un determinat tipus 

d’esteles funeràries, la deessa Isis, la ciutat d’Amarna o les relacions entre Egipte 

i la Bíblia. Molt ens satisfà presentar també un curs d’estiu dedicat als nostres 

treballs arqueològics a Sharuna.

Fora de l’Egipte faraònic ens deixarem enlluernar per les pintures rupestres de 

Gilf Kebir o el sorprenent patrimoni cultural armeni, sense deixar de banda el 

món antic (Alexandre el Gran, Roma, Micenes o les grans rutes comercials), la 

gran civilització incaica, la complexitat del Cristianisme o la història de la nostra 

Barcelona des d’un punt de vista urbanístic.

Jordi Clos i Llombart

President 

Fundació Arqueològica Clos

FOTO DE PORTADA: ANUBIS, VIGILANT DE LA NECRÒPOLIS. TAPA DE TAÜT D’ÈPOCA PTOLEMAICA (MUSEU EGIPCI DE BARCELONA, E-175) 

Troba’ns a www.museuegipci.com

FALTA
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ARMENIA, història i tradicions del país de Haik

PROF. BÀRBARA VIRGIL

La història d’Armènia és documentada des de fa quasi tres mil anys. Es 

tracta d’una història lligada a un territori i un poble i totalment vinculada a 

la història dels pobles veïns: als assiris, als hitites quan mencionen el reial-

me de Mitanni, al mon greco-romà, bizantí, persa, àrab, otomà, soviètic... 

I, com un fet paradigmàtic, hi ha, des del 1915, la diàspora armènia arreu del 

món. “Terra de pedres vociferants i de reminiscències bíbliques, de roques 

aspres esculpides en brodats i de pics eternament nevats, terra assedegada 

de l’ideal i de lluites visionaries...”. Armènia és la pàtria d’un dels pobles 

més antics del Pròxim Orient que preserven un patrimoni artístic i cultural 

únic i extraordinari. 

Les diverses formes del Cristianisme

PROF. DR. MANEL CORDÓN

Una anàlisi històrica de la separació entre catòlics, ortodoxes, protestants 

i anglicans. 

Descripció de les idees i pràctiques diverses que dificulten la unió entre els 

cristians.

•  Les idees teològiques, com a causa principal de la separació en els cinc 

primers segles (arrians, nestorians, monofisites).

•  El cisma d’Orient. Les raons bàsicament històriques i polítiques.

•  La Reforma i els seus personatges: Luter, Zwingli i Calvi. La separació dels 

anglicans.

•  La multiplicitat actual de les esglésies cristianes. Jesús de Natzaret com 

eix i fonament de tots. Importància relativa dels moviments ecumènics.

DIJOUS, DEL 12/2 AL 26/2/2015

3 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 75€

DIVENDRES, DEL 27/2 AL 20/3/2015

4 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 100€

L’Egipte faraònic i l’Israel bíblic

FRA JORDI CERVERA I VALLS, CAPUTXÍ

Aquest curs utilitzarà, de forma simultània, l’egiptologia i les ciències bíbli-

ques per a mostrar els beneficis que ambdues disciplines es poden dispensar 

mútuament si comparteixen amb rigor les seves descobertes. Les evidències 

arqueològiques de l’època faraònica ens il·lustren els relats bíblics patriarcals, 

el sojorn israelita al delta oriental del Nil, la fugida i travessa del Mar Roig, i 

l’èxode pel desert del Sinaí camí de la terra promesa. Intentarem agermanar 

la història bíblica narrada en forma de llegenda, d’èpica religiosa i de novel·la, 

amb la història faraònica que reconstruïm a partir de l’arqueologia.

Aspectos históricos del segundo Período Intermedio

PRF. DR. XAVIER MARTÍNEZ

El Segundo Período Intermedio es una época de la historia de Egipto poco 

conocida debido a la escasez de información y muy debatida a causa de la 

interpretación distinta que se hace sobre ella. Durante esta época hubo hasta 

cinco dinastías (XIII-XVII), a las que algunos especialistas añaden una sexta. 

Desde el punto de vista histórico se trata de un período de progresiva debili-

dad institucional que provocaría una secesión territorial del delta, la invasión 

de los hicsos y la posterior guerra entre hicsos y tebanos. Materiales hallados 

en los últimos años, algunos de ellos controvertidos, ayudan a conocer mejor 

algunos aspectos de la fascinante historia de esta época. Para el seguimiento 

del curso son recomendables nociones de lengua egipcia clásica.

DIMECRES I DIVENDRES, DEL 28/1 AL 6/2

4 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 100€

DIJOUS, DEL 5/2 AL 9/4

8 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 200€
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Alexandre el Gran i el seu imperi

PROF. FRANCESC CAROL

Curs on es farà un repàs a la vida i les conquestes d’Alexandre el Gran, 

el fundador del gran imperi grec que va canviar la fisonomia cultural del 

Mediterrani Oriental. Es posarà èmfasi tant en les conquestes militars com 

en l’anàlisi de la seva personalitat, que marcarà la cerca incessant de “nous 

regnes per conquerir”.

La Capilla Roja de Hatshepsut

PROF. LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

Se trata de uno de los monumentos más originales y hermosos del Egipto 

faraónico. Instalado inicialmente en el corazón del templo de Amón en Karnak, 

fue diseñado como una estructura destinada a alojar la barca sagrada con 

la que el dios era llevado en procesión durante las fiestas religiosas. Sobre 

la cuarcita roja de sus paredes fue desplegado un amplio repertorio icono-

gráfico que muestra escenas alusivas a la propia fundación de la capilla, la 

coronación de Hatshepsut, presentación de ofrendas ante los dioses, erección 

de obeliscos y, especialmente, una narración figurativa y textual de las dos 

festividades más importantes de Tebas, la fiesta del Valle y la fiesta de Opet.

DIMECRES, DE L’11 /3 AL 15/4/2015

5 sessions, de 19 a 20’30h.
Preu: 125€

DIMARTS, DEL 17/3 AL 7/4/2015

3 sessions, de 19 a 20’30h.
Preu: 75€

Introducció a l’Egipte faraònic

PROFS. MAITE RADA, DESIRÉE DOMÍNGUEZ I LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

El llegat de l’antic Egipte ha estat capaç de provocar un interès i una fasci-

nació sense igual. Des de l’any 1992 el Museu Egipci de Barcelona ha ofert 

regularment aquest curs, concebut per a dotar l’alumne amb una formació 

egiptològica bàsica. Per això es dediquen dues sessions a cadascun dels àm-

bits temàtics que componen el programa: la tres vegades mil·lenària Història, 

l’Escriptura dels déus, la complexa i singular Religió, i les belles i duradores 

Creacions Artístiques; una visita guiada a la col·lecció permanent del Museu 

Egipci de Barcelona i a la nostra Biblioteca és el perfecte colofó d’un curs 

que, en molts casos, ha acabat sent la porta d’entrada per a l’estudi d’una 

apassionant civilització.

Programa del Curs d’Introducció a l’Egipte Faraònic

• Història d’Egipte. Del Predinàstic al Segon Període Intermediari

• Història d’Egipte. Del Regne Nou a l’Egipte grecoromà

• L’escriptura dels déus (I). Els jeroglífics i el seu desxiframent

• L’escriptura dels déus (II). Principis de l’escriptura jeroglífica

• Mitologia (I). El panteó i les cosmogonies

• Mitologia (II). Creences i rituals funeraris

• Art i Arqueologia (I). Des dels orígens al Regne Mitjà

• Art i Arqueologia (II). El Regne Nou i la Baixa Època

. Visita al Museu Egipci de Barcelona i a la Biblioteca Jordi Clos Llombart

DILLUNS I DIMECRES, 16/2 AL 23/3 2015

els dies 9 i 11/3  
no hi haurà  classe
9 sessions, de 19 a 21h. 
Preu: 225€

PREU REDUÏT
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Introducció a l’escriptura jeroglífica I

PROF. MAITE RADA

Curs dirigit a totes aquelles persones que vulguin conèixer els origens, l’es-

tructura i les característiques de la llengua dels antics egipcis i poder llegir així 

algunes de les seves inscripcions. Introducció al tipus de signes, morfologia 

i gramàtica egípcia, amb exercicis de lectura i traducció de fragments de 

textos literaris, reials i sobre algunes peces del Museu Egipci de Barcelona.

Programa: 

•  Origen i evolució de la llengua i tipus d’escriptura dels egipcis. Desxiframent 

dels jeroglífics. Breu menció a la literatura i l’aprenentatge a Egipte

•  Signes jeroglífics I. Tipus de signes. Monoconsonàntics, identificació i exer-

cicis de lectura

•  Signes jeroglífics II. Signes bilíters i trilíters, identificació i exercicis

•  Morfologia i gramàtica I. Gènere i nombre. Característiques de noms i 

adjectius

•  Morfologia i gramàtica II. Pronoms, preposicions i adverbis. Exercicis de 

lectura i traducció

•  Gramàtica- Oracions nominals, tipus i exercicis

•  Introducció al verb i oracions verbals. Dates i números

•  Fórmules religioses. Titulatura reial. Jeroglífics a l’art

DILLUNS I DIJOUS, DEL 13/4 AL 11/5/2015

8 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 200€

Les quatre grans rutes comercials de l’antiguitat  
que van canviar el món

PROF. DR. CARLES BUENACASA

Els nostres avantpassats, des d’èpoques ben remotes, demostraren una ex-

traordinària tenacitat per a superar les limitacions del medi geogràfic que els 

havia vist nèixer i entrar en contacte amb llunyanes civilitzacions. Certament, 

l’objectiu primari per aquest eixamplament de fronteres fou afavorir la seva 

expansió comercial, però ningú no pot dubtar que, a redós dels intercanvis 

comercials, es va afavorir una certa “globalització cultural” en qüestió de 

comportaments i modes de vida. Així, gràcies a la Ruta de l’Ambre, s’explica 

el meravellós aixovar etrusc de la princesa de Vix; i, gràcies a la de l’Encens, 

es justifiquen les impressionants escultures d’estil grec a la zona del Iemen. 

Amb aquest curs us proposem d’estudiar les quatre rutes més importants 

del món clàssic: la de l’Ambre; la de la Plata; la Ruta de l’Encens, famós 

monopolis dels nabateus; i la de la Seda, la més recent en termes històrics.

Wanaktoron. Un recorregut pels palaus micènics

PROF. DRA. MA TERESA MAGADAN

El palau micènic, wanaktoron, era una estructura econòmica, política i religi-

osa organitzada segons una jerarquia social i administrativa, que controlava 

el territori i la població mitjançant una burocràcia complexa i una tributació 

directa que asseguraven el bon funcionament del sistema. Arquitectònica-

ment, el palau reproduïa aquesta estructura, amb sectors destinats a funcions 

específiques: magatzems, tallers, arxius, sales de recepció, sales de banquets, 

banys, zones de culte, àrees funeràries, tot decorat amb pintures murals i 

paviments, i ornat amb  objectes d’or i materials exòtics, que van fer dels 

micènics una de les cultures més ostentoses del Mediterrani.

DIVENDRES, DEL 10/4 AL 22/5/2015

6 sessions, de 19 a 20’30h.
Preu: 150€

DIMARTS, DEL 7/4 AL 28/4/2015

4 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 100€
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La regió Gilf Kebir-Gebel Uweinat, una terra ignorada

PROF. SANTIAGO BORRELL

La regió que comprèn els grans massissos muntanyosos del Gilf Kebir i Gebel 

Uweinat, i els més petits Gebel Arkenu i Kissu, situada al Sàhara Oriental, 

a l’àrea que coneixem com Desert Líbic, està establerta avui dia sobre tres 

països: Egipte, Sudan i Líbia. Va constituir un extraordinari lloc d’hàbitat 

per a la gent del Neolític des de meitats del IX mil·lenni fins al final del V 

mil·lenni a.C. En aquest curs donarem una idea de la seva evolució cultural 

a través, principalment, de les seves abundants i ben conservades represen-

tacions rupestres. A més, aquesta interessantíssima documentació gràfica 

ens permetrà establir llaços amb els seus contemporanis de la Vall del Nil 

i, fins i tot, entreveure un possible inici dels cultes que es van desenvolupar 

posteriorment en el regne dels faraons. No oblidarem referir-nos a l’entorn 

geogràfic, d’una bellesa salvatge incomparable, i a les primeres temeràries 

expedicions, més o menys científiques, d’inicis del segle passat.

Fuentes escritas sobre el poder de Tebas durante la Dinastía XVII

PROF. DR. XAVIER MARTÍNEZ

Los tebanos de la Dinastía XVII tuvieron que hacer frente a una serie de 

presiones territoriales ante dos vecinos incómodos: los hicsos en el norte y 

los kushitas en el sur. Algunas estelas e inscripciones aportan datos sobre 

las tensiones políticas, internas y externas, que marcaron el devenir de la 

monarquía tebana. El curso propone la lectura y comentario de textos tan 

interesantes como el Decreto de Koptos ordenado por Antef VII, la Tablilla 

Carnarvon, la Segunda Estela de Kamose y la controvertida estela de Emheb. 

Para el seguimiento del curso son recomendables nociones de lengua egipcia 

clásica.

DIVENDRES, DEL 17/4 AL 12/6/2015

8 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 200€

DIJOUS, DEL 30/4 AL 28/5/2015

5 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 125€

DIMECRES, DEL 15/4 AL 6/5/2015 

4 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 100€

Estelas tebanas de la Dinastía XXII

PROF. ENRIC BONDIA

Con la desaparición de los últimos reyes ramésidas se inicia el Tercer Período 

Intermedio, que viene marcado por la división del país en dos zonas: al norte 

continúan reinando los reyes de las Dinastías XXI y XXII, mientras que en el 

sur el clero de Amón tomó el poder. Este hecho hace que los reyes dejen de 

enterrarse en Valle de los Reyes y dejen de construirse más tumbas particu-

lares en hipogeos. Las costumbres funerarias, debido al empobrecimiento 

general, se van simplificando y los ajuares funerarios durante la Dinastía XXII 

se limitan, en la mayoría de los casos, a una estela de madera pintada. Otro 

hecho importante es la relegación de Osiris como dios del inframundo a 

favor de Ra Harakhty por parte del clero de Amón. Estos dos hechos generan 

un nuevo tipo de estelas que solamente aparece en las necrópolis tebanas 

y que desaparecerá con la llegada de los faraones negros de la Dinastía XV.

Los Incas

PROF. DRA. MARIA LLUÏSA SÁNCHEZ DAVID

Los Incas conformaron el Tawantinsuyo, un gran imperio que se formó en 

menos de 100 años durante los siglos XV-XVI que cubría gran parte de Su-

damérica, extendiéndose por todo el territorio andino (Perú, Ecuador, Bolivia, 

Chile, llegando hasta Colombia y Argentina). Fue obra, sobre todo, de dos 

Incas: Pachacutec, quien inició la expansión, y Tupac Yupanqui, que la conti-

nuó. El Imperio Inca fue un Imperio longitudinal a lo largo de los Andes; no 

dominaron ni el mar ni la selva. Acerca de los Incas poseemos tres fuentes 

de información primordiales: los monumentos y restos arqueológicos; la 

historia, con textos escritos sobre los Incas durante el tiempo de la Colonia, 

y la etnografía, que sobrevive en la población actual.

DIMARTS, DEL 28/4 AL 12/5/2015

3 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 75€
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Roma i la guerra

PROF. DR. PERE MAYMÓ I CAPDEVILA

No podem entendre Roma i el seu Imperi sense conèixer l’exèrcit que la va 

dur a dominar la major part del món conegut de l’Antiguitat. Des de l’expansió 

inicial per la Península Itàlica fins a les grans campanyes als deserts orientals, 

les armes de la Ciutat demostraren la seva gran capacitat d’adaptació a l’hora 

que evidenciaven una implacable voluntat de dominació. A l’Eneida, Virgili 

expressà el sentiment de superioritat que segles de victòries havien conferit 

als romans i els atorgà el domini incontestable i inexcusable del món, tal i com 

els mateixos déus els havien concedit. Les legions, però, no només serviren 

per derrotar els enemics i conquerir més terres, sinó que també foren un 

instrument molt valuós per a la romanització de l’Imperi. 

Amarna, els dominis d’Akhenaton i Nefertiti

PROF. EMMA GONZÁLEZ I LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

L’antiga capital d’Amarna, fundada pel faraó Akhenaton, fou una ciutat que 

allotjà més de trenta mil persones. L’àrea que ocupava el nou territori, batejat 

pel sobirà egipci com Akhetaton, contenia tot un ampli repertori d’edificis i 

monuments complementats amb les construccions mortuòries excavades al 

llarg del faralló rocós que delimita la ciutat per l’est. El curs presenta i tracta 

amb profunditat tots aquests elements que varen formar part de l’esplendor 

efímer que el monarca va voler instaurar i materialitzar lluny de Tebes. 

DILLUNS, DEL 4/5 AL 8/6/2015

5 sessions, de 19 a 20’30h.
Preu: 125€

DIVENDRES, DEL 29/5 AL 19/6/2015

4 sessions, de 19 a 20’30h.
Preu: 100€

Isis, Gran de Màgia

PROF. DRA. IRENE CORDÓN

Dins del panteó egipci distingim divinitats femenines que gaudiren d’un 

estatus i una devoció major que d’altres. Entre les més conegudes es troba la 

deessa Isis. El seu culte fou estès al llarg de la història de l’antic Egipte i fins 

i tot traspassà fronteres. Aquest curs és un monogràfic que gira al voltant de 

la figura d’Isis, possiblement la deessa més emblemàtica de l’antic Egipte. 

“Confieu en Isis. Ella és més efectiva que milions de soldats” Cleòpatra II

Historia de Barcelona a través de su planimetría

PROF. DAVID LORA

La historia de Barcelona está llena de sucesos que están escritos en multitud 

de libros y diversos documentos; pero no solo estos nos ayudan a delimitar 

el devenir histórico de esta ciudad, hay otros elementos que nos ayudan a 

perfilarla e incluso entenderla mucho mejor y este no es otro que su desarrollo 

arquitectónico y planimetría.

En este curso explicaremos la historia de Barcelona haciendo especial dete-

nimiento en su evolución urbanística, que irá conjuntado con su desarrollo 

como una de las urbes más importantes del mediterráneo occidental.

DILLUNS, DE L’1/6 AL 22/6/2015

4 sessions, de 19 a 20’30h.  
Preu: 100€

DIJOUS, DEL 21/5 AL 18/6/2015

5 sessions, de 19 a 20’30h. 
Preu: 125€
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LLOC

Hotel Balmes
Mallorca, 216
08008 Barcelona

HORARI

de 10 a 16’30h.
10h. Esmorzar
10’20-11’50h. Conferència 1
Descans
12-13’30h. Conferència 2
Dinar
15-16’30h. Debat

PREU

60€ (inclou esmorzar i dinar)

INSCRIPCIÓ

Fins el dimecres anterior al dia  
de l’activitat

Dissabtes temàtics

Dues conferències i un debat obert als assistents per a conèixer i opinar sobre 

alguns dels temes d’interès històric que més diversitat d’opinions han suscitat. 

Kom el-Ahmar Sharuna. Un proyecto de la Universidad  
de Tübingen y del Museu Egipci de Barcelona

PROF. DR. BÉATRICE HUBER, DR. ALBERT ISIDRO I LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

Kom el-Ahmar Sharuna se encuentra en el Egipto Medio, sobre la orilla ori-

ental del Nilo, a unos 60 km al norte de Minia. Sus restos se identifican 

tradicionalmente con la localidad faraónica denominada Hut-nesut. En 1984 

el Ägyptologisches Institut de la Universidad de Tübingen asumió los trabajos 

arqueológicos del lugar; durante las primeras campañas se centraron en el 

cementerio principal, utilizado desde la Dinastía VI hasta la época romana. 

Diferentes intervenciones en otros sectores han ampliado el conocimiento 

de la historia del yacimiento. Así, en el Kom ´Izba, su uso como lugar de 

hábitat se remonta a comienzos del Reino Antiguo, mientras que centros de 

culto, cementerios y la reutilización de tumbas faraónicas son los principales 

testimonios relacionados con la ocupación de época bizantina. Desde el año 

2006 el Museu Egipci de Barcelona forma parte de este proyecto, ocupándose 

de la continuación de las tareas arqueológicas en la necrópolis principal.

Programa:

•  Introducción histórica. Historia de las investigaciones (LMG). Kom ‘Izba: 

la zona de hábitat durante las primeras dinastías (BH).

• La necrópolis principal durante el Reino Antiguo y el Reino Medio (LMG)

•  La necrópolis principal: las tumbas ptolemaicas y el culto a los animales 

sagrados (LMG). El estudio de los restos humanos (AI).

•  Sharuna en época tardorromana. Centros de culto, cementerios y zonas de 

hábitat. La actividad textil (BH).

DEL 6 AL 9/7/2015 

4 sessions, de 18 a 21h.
Preu: 200€

Les conferències de la  
Dra. Béatrice Huber seran  
impartides en francès

21 DE MARÇ DE 2015

DE HERAKLES A HÈRCULES. TRANSFORMACIÓ 
D’UN MITE. 
Hèrakles a Grècia: heroi civilitzador i paradigma de 
l’amistat
PROF.  RUBÉN GARCÍA

Hèrakles-Melkart i Hèrakles-Hèrcules; la figura 
d’Hèrakles a Cartago i Roma
PROF.  DRA. MA TERESA  MAGADÁN

DEBAT: Hèrakles-Hèrcules, la pervivència d’un mite a Orient 
i Occident

25 DE ABRIL DE 2015

MALDICIONES FARAÓNICAS
“La muerte herirá con sus alas a quien quiera que se 
atreva turbar el sueño del faraón” Terribles maldiciones 
egipcias en la literatura y el cine
PROF. MAITE RADA

La maldición de Tutankhamón
PROF. LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

DEBAT

16 DE MAIG DE 2015

QUÉOPS, EL GRAN FARAÓN
El rostro de Quéops; una familia real entre los dioses
PROF. DRA. IRENA CORDON

Arte y Arqueología de un reinado
PROF. LUIS MANUEL GONZÁLVEZ

DEBAT
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El Museu Egipci de Barcelona ha creat tot un seguit d’activitats dirigides 

al públic infantil i juvenil. Aquesta proposta educativa pretén mostrar, de 

forma lúdica, el món dels faraons a través d’un gran nombre d’activitats que 

s’articulen en funció de l’edat dels participants. 

Mòmies, sarcòfags i altres secrets 
dels antics egipcis
De 6 a 12 anys . Activitat de gener a juny 
de 2015

Segon i quart dissabte de cada mes,  
de 17h a 19h

Secrets i misteris del món  
dels antics egipcis
(Tallers infantils) De 5 a 8 anys

PASQUA: Del 30 de març al 2 d’abrill  
de 2015

A la descoberta de l’antic Egipte 
(Tallers infantils) De 5 a 12 anys

ESTIU: Del 29 de juny al 3 de juliol 
de 2015

A la recerca del passat  
del món egipci
(Tallers infantils) De 5 a 8 anys

ESTIU: Del 6 al 10 de juliol de 2015

Introducció a l’escriptura 
jeroglífica (I)
(Curs juvenil) De 13 a 17 anys

ESTIU: Del 6 al 10 de juliol de 2015

Introducció a l’escriptura 
jeroglífica (II)
(Curs juvenil) De 13 a 17 anys

ESTIU: Del 13 al 17 de juliol de 2015

Egipte, terra de faraons
(Curs juvenil) De 9 a 13 anys

ESTIU: Del 31 d’agost al 4 de setembre 
de 2015

Secrets i misteris del món  
dels antics egipcis
(Tallers infantils) De 5 a 12 anys

ESTIU: Del 7 al 10 de setembre de 
2015
Per a informació complerta consulteu 
la nostra web

Activitats infantils i juvenils Primer semestre de 2015Desayune con...

LLOC

Hotel Astoria
París, 203
08008 Barcelona

HORARI

D’11 a 13h.

PREU

35€ (inclou esmorzar)

INSCRIPCIÓ

Fins el dimecres anterior al dia de 
l’activitat

Gaudeixi de l’esmorzar dominical amb el professor i el seu convidat 

especial, un destacat protagonista de la Història.

22 DE FEBRER DE 2015

FILIP II DE MACEDÒNIA,  
UN REI AVANÇAT AL SEU TEMPS
PROF. DRA. MA TERESA MAGADAN

19 D’ABRIL DE 2015

TÚPAC YUPANQUI
PROF. DRA. MARIA LLUÏSA SÁNCHEZ DAVID

7 DE JUNY DE 2015

MICERINO
PROF. LUIS MANUEL GONZÁLVEZ
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Campus Arqueològic

El Campus Arqueològic presenta un espai idoni per a la investigació i la des-

coberta del món egipci i l’Arqueologia. Les activitats que s’hi poden realitzar 

aposten per desenvolupar el sentit de l’esforç personal i el treball en equip. 

La combinació de tot això, amb la realització d’activitats a l’aire lliure, fa que 

sigui una proposta singular que permet un contacte directe amb la natura, una 

convivència amb la resta de participants i un punt de contacte amb el passat. 

Arqueòlegs per un dia 
Nens a partir de 5 anys i adults

Activitats familiars en cap de setmana

Casals d’estiu. Tallers d’arqueologia i classes d’anglès 
De 9 a 15 anys

Casals d’una o dues setmanes de durada durant els quals els participants 

es converteixen en veritables arqueòlegs. A la vegada que s’endinsen en el 

món de l’Arqueologia i l’Egiptologia també perfeccionen el seu nivell d’anglès 

mitjançant divertides classes amb dinàmiques, jocs i cançons.

DATES:  Del 29 de juny al 3 de juliol de 2015 
Del 6 al 10 de juliol de 2015 
Del 13 al 17 de juliol de 2015 
Del 20 al 24 de juliol de 2015

HORARI

Dissabte o diumenge  
(a convenir), de 10 a 14h.

PREU

19 € per persona
17 € per persona si són membres  
del mateix grup. 
Grup mínim de 15 persones
És necessari fer la reserva amb 
antelació

Expedicions culturals

XXX

A les expedicions culturals que organitza la Fundació Arqueològica Clos, el 

viatger s’acosta al llegat de les civilitzacions del passat seguint un programa 

dissenyat per un especialista, amb rutes que incorporen monuments i jaci-

ments arqueològics absents als viatges més convencionals.

A Egipte, el nivell de satisfacció dels què han participat al Vaixell-Escola és 

un dels nostres motius d’orgull. Museus, piràmides, temples, tombes, el 

creuer pel Nil... guies egipcis que col·laboren des de fa anys amb nosaltres i 

el professor encarregat d’impartir un curs d’introducció a l’antic Egipte; una 

manera especial i única de conèixer i gaudir del llegat dels faraons. 
ARMÈNIA

PETRA, JORDÀNIA
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VISITA GUIADA I DEGUSTACIÓ GASTRONÒMICA 

El banquet etern. L’alimentació a l’antic Egipte

Viatja a una altra època a través d’un recorregut temàtic per les sales 

del Museu Egipci de Barcelona coneixent els entrellats de l’art culinari 

de l’Antic Egipte. A continuació, a la terrassa, deixa embolcallar els 

teus sentits amb l’encens, la música... delecta el paladar amb una 

degustació de l’època dels faraons; i tot això amb la rigorositat cien-

tífica que ofereix el Museu Egipci de Barcelona.

VISITA DRAMATIZADA

Òpera i Antic Egipte

Cicle de tres sessions que tracta la relació entre l’antic Egipte i l’Òpera, 

mitjançant les explicacions de l’especialista  Núria Castro i la inter-

pretació de les àries per la soprano Maria José Ibáñez. Les sessions 

consten d’una presentació del personatge històric i una introducció a 

l’ària incidint en els paral·lelismes entre l’òpera i la realitat. Les obres 

que es tractaran són: Il Crociato in Egitto, Aida, Giulio Cesare in Egitto 

i Tolomeo, Re d’Egitto.

L’activitat té un durada prevista d’1hora  i 30 minuts inclosa una copa de vi.  
Consulteu detalls al web www.museuegipci.com

Visitas nocturnas El Club
“Cercle d’Amics” i “Club de Mecenes”

EL CLUB está formado por personas y empresas que desean contribuir 

con los objetivos de la Fundació Arqueològica Clos (difusión y estudio de 

la Cultura y el arte de la Antigüedad, especialmente del Egipto faraónico) 

y ampliar conocimientos en este ámbito.

Los integrantes del CLUB disfrutan de importantes ventajas, y pueden 

asistir a enriquecedoras actividades lúdico-culturales que se programan 

durante todo el año.

Aportación anual para ser miembro de “El Club”

 Individual 185,90d

 Sénior 123,95d

 Residentes fuera de Catalunya 123,95d 

 Estudiantes 123,95d 

CATEGORÍAS ESPECIALES: 

 Familiar 247,85d 

Los mismos privilegios que el Amigo Individual más:
  •  Tarjeta de identificación suplementaria a nombre de la persona que designe el Amigo, 

 y entrada gratuita e ilimitada al Museu para los hijos de 5 a 18 años acompañados.

 Mecenas 806,25d

Los mismos privilegios que el Amigo Familiar más:
  • 12 invitaciones de visita al Museu para sus compromisos
  • 50 % de descuento en los Cursos y Seminarios



INSCRIPCIÓN
EL CLUB DE LA FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS

Quiero ser amigo de la Fundació Arqueològica Clos en calidad de:

 Individual Sénior  Fuera de Catalunya 

 Estudiante Familiar  Mecenas

Cómo ha conocido El Club:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

C.P.: Población: País:

Teléfono: e-mail:

Fecha de nacimiento: N.I.F.:

Nombre y apellidos del segundo titular:
(en caso de cuota familiar)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

 Entidad Oficina D. C. Nº de cuenta

Fecha: Firma:

Una vez cumplimentado, enviar con una fotocopia del DNI a: Fundació Arqueològica Clos, Valencia 284, 08007 Barcelona.
Los datos que facilite se incorporarán a un fichero de la Fundació Arqueològica Clos, domiciliada en Barcelona, c/ València, 284 (C.P. 08007), que los tratará con la fina-
lidad de gestionar su acceso y pertenencia a “El Club”. Si nos facilita su e-mail le enviaremos la información por este medio. Puede ejercitar sus derechos de oposición, 
acceso, rectificación y cancelación de datos mediante escrito dirigido al domicilio de la Fundació Arqueològica Clos . Asimismo puede revocar el consentimiento para 
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ACTIVITATS ESPECIALS

•   Reunió Anual de Club amb la Directora General

RUTES ARQUEOLÒGIQUES PER EGIPTE

•   RAE XXII: Tebes Oest. Tombes privades de l’època 
ramèsida

•     RAE XXIII: Tebes Oest. Tombes privades del Tercer 
Període Intermediari i de la Baixa Època

•     RAE XXIV: Tebes Oest. Deir el-Medina.   El poblat.

CONFERÈNCIES

•   Missió de la Universitat de Tübingen-Museu 
Egipci de Barcelona a Sharuna. Resultats de les 
campanyes 2012-2014

•   Teutoburg, any 9 dC: «Varus, retorna’m les meves 
legions!»

•   Joves egipcis en temps convulsos. Una mirada 
etnogràfica a la construcció social d’una  
categoria etària

•   Christiane Desroches Noblecourt: de 
Tutankhamon a la Vall de les Reines

•   L’Administració egipcia. Una visió de la 
maquinària que va mantenir tres mil anys en peu 
l’Estat faraònic

•   D’Albió a Ànglia: la singularitat britànica  
en l’Antiguitat

•   Tren i turisme a Egipte

Avanç Programa d’Activitats Club Primer semestre de 2015

FÒRUM LITERARI

•   Madame de Staël, entre la raó i la passió

EGIPTE DE PEL·LÍCULA

•   L’Èxode, quan els egipcis són els dolents  
de la pel·lícula

ESCULTURES FARAÒNIQUES EMBLEMÀTIQUES

•   Una lectura en clau de gènere d’una obra 
escultòrica de l’antic Egipte: el conjunt familiar  
de Nikare

DE CLUB A CLUB

•   L’arquitectura funerària a l’antic Egipte
•     Gala Abu Hamed, una fortalesa a 100 km  

a l’Oest de la Vall del Nil

CULTURES DESCONEGUDES:  
L’ÀFRICA MÉS REMOTA

•     Els Dogons: hereus de l’antic Egipte?

CULTURES DESCONEGUDES:  
ANTROPOLOGIA DELS POBLES DEL GEL

•     Els inuit i la seva astronomia. Un univers 
llegendari



La Fundació Arqueològica Clos agraeix 
el suport dels seus mecenes i patrocinadors

MONTAJES JESÚS SCP


