ACCÉS

MATRÍCULA

No són necessaris coneixements previs d
d'egipci clàssic o sobre l'Antic Egipte.

Inici i final de matrícula "Les
cosmologies egípcies":
1/02/2021 - 25/02/2021

DOCENT

Inici i final de matrícula "Els temples
egipcis":
16/03/2021 - 29/04/2021

Pilar Casals i Miret; Llicenciada en
Història, especialitat en Història Antiga
per la Universitat de Barcelona.
Diplomada i Màster en Egiptologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Graduada en Ciències Religioses per
l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona.

Preu de cadascun dels cursos: 40€
Matriculacions on-line:
https://matricules.iscreb.org/

CONTACTE
Avinguda de Meritxell, 30
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
secretaria.elc@euniv.eu
https://elc.euniv.eu

CURSOS
MONOGRÀFICS
Les cosmogonies egípcies
Els temples egipcis
Formació on-line
Curs 2020-21
Llengua vehicular del curs: català

ESCOLA DE LLENGÜES
CLÀSSIQUES
El creixent interès, en les diverses tradicions
culturals i religioses, que experimenta el nostre
context globalitzat posa sobre la taula la
necessitat d’accedir directament a les fonts
d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un
coneixement més qualificat i aprofundit. Les
llengües i les cultures són un testimoni clau
per a la comprensió del món.

COSMOGONIES EGÍPCIES

TEMPLES EGIPCIS

El pensament antic es movia en el marc del llenguatge
mític, reflectit de manera especial en el fet religiós.
L’ésser humà s’ha qüestionat des d’antic sobre el seu
origen i l’origen del món, i des d’antic ha intentat donar
resposta a aquestes preguntes. L’estudi del fet religiós a
l’antic Egipte ha permès il·luminar la nostra comprensió
sobre la manera com els antics egipcis concebien el
seu món. Les diferents cosmogonies documentades
dels antics habitants del Nil possibiliten una
aproximació a la seva manera de comprendre la
realitat, marcada per una perspectiva concreta i pròpia.
Tot i poder establir connexions amb d’altres
civilitzacions, reflex del substrat comú que com a éssers
humans compartim, veure les característiques pròpies
permet conèixer la manera com un poble ha donat
resposta als reptes amb els que s’ha trobat. Aproparnos a les cosmogonies egípcies suposa obrir una
finestra de coneixement a l’antiga civilització faraònica i
la seva concepció religiosa.

Apropar-se al coneixement de la religió egípcia
suposa canviar els nostres paràmetres actuals per
endinsar-se en una concepció on el llenguatge
mític es converteix en el protagonista. Les creences
des d’antic no tan sols han deixat la seva petja a
través de tradicions i textos religiosos que s’han
conservat, sinó també a través de les seves
construccions. La civilització egípcia n’és un
exemple. L’estudi dels temples, des dels més ben
conservats, avui encara ben imponents, fins als que
han patit més el pas del temps, ha aportat llum al
coneixement d’aquesta civilització possibilitant una
millor aproximació al fet religiós de l’antiga
civilització nilòtica. Els temples però, no eren tan
sols edificis de caràcter religiós, sinó que també
tenien un paper econòmic i social molt important.

El curs ens portarà a fer una immersió en la concepció
religiosa egípcia sobre l’origen del món, una concepció
que lluny d’estar tancada és dinàmica i múltiple;
reflectides aquesta multiplicitat i dinamisme en la
convivència de diversos mites sobre la creació, i de
diverses divinitats creadores.
Continguts:

Tema 1. Introducció a la religió egípcia.
Tema 2. La cosmogonia Heliopolitana.
Tema 3. La cosmogonia Hermopolitana.
Tema 4. Les teologies de Menfis i d’Elefantina.
Tema 5. Altres divinitats demiürgues.

Al llarg del curs ens aproximarem a aquests edificis
mil·lenaris a través de diverses perspectives per
il·luminar no tan sols la seva funció, sinó també
la seva concepció religiosa i característiques.

Continguts:

Tema 1. Els temples egipcis: presentació.
Tema 2. Els temples: perspectiva històrica.
Tema 3. Els temples: estructura i tipologia.
Tema 4. Els temples: Una concepció de microcosmos.
Tema 5. Els temples: cultura i economia.

Durada del curs: 30 h. on-line

Durada del curs: 30 h. on-line

Del 1/03/2021 all 31/03/2021

Del 3/05/2021 all 4/06/2021

