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Egiptòleg, doctor en Prehistòria
i Història Antiga per la Universi-
tat de Barcelona. Actualment és
professor agregat d’Egiptologia
del Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i director de l’Institut
d’Estudis del Pròxim Orient Antic
d’aquesta universitat. És també co-
ordinador del màster universitari
d’Egiptologia de la UAB i respon-
sable de la línia d’Egiptologia del
Programa de Doctorat en Ciènci-
es de l’Antiguitat i de l’Edat Mit-
jana del Departament esmentat.
És professor, així mateix, dels pro-
grames propis de postgrau en lí-
nia d’Egiptologia de la UAB i de
dos MOOC de temàtica egiptolò-
gica impartits des de la plataforma
Coursera-UAB. Ha dirigit diverses
tesis doctorals de temàtica egip-
tològica. Entre 1996 i 2004 va ser
professor col·laborador dels Estu-
dis d’Humanitats de la Universitat
Oberta de Catalunya.

Especialista en epigrafia, història
i cultura de l’Egipte dels orígens
i del Regne Antic, ha dirigit i diri-
geix diversos projectes de recer-
ca de temàtica egiptològica finan-
çats per organismes públics o en-
titats privades, alguns dels quals
han comportat o comporten tre-
ball de camp a Egipte, i és autor
de nombroses contribucions cien-
tífiques i de transferència entre lli-
bres, capítols de llibres, articles en
revistes d’impacte i ponències en
congressos.

Egiptòloga, doctora per la Uni-
versitat Pompeu Fabra, llicencia-
da i DEA en Història per la Univer-
sitat de Barcelona, s'especialitzà
a l'École Pratique des Hautes Étu-
des (EPHE), al Collège de Fran-
ce i a l'Institut Catholique de
París. Actualment és professo-
ra d'Història i Art antic a la UPF
i a la UB i consultora als Estudis
d'Humanitats de la UOC. És inves-
tigadora adscrita a l'Institut Uni-
versitari d'Història Jaume Vicens Vi-
ves (IUHJVV_UPF) i col·labora amb
el centre d'egiptologia Wladimir
Golénischeff (EPHE) de París. La
seva recerca se centra en l'àmbit
de la geografia cultual i dels rituals
màgics a l'antic Egipte. Ha estat
professora del postgrau en Egipto-
logia a l'Institut d'Estudis del Prò-
xim Orient Antic de la UAB i de
Religió egípcia al màster d'Història
de les religions a la UB. És coauto-
ra i coordinadora de materials di-
dàctics i autora de diversos articles
científics en història antiga i egip-
tologia.

Arqueòleg i doctor en Història per
la Universitat de Barcelona, ac-
tualment és investigador sènior
i sotsdirector de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i
consultor d'Humanitats a la UOC.
És especialista en arqueologia del
paisatge i en estudis de territori
aplicats a l'antiguitat. Ha centrat
la seva recerca en paisatges cultu-
rals mediterranis litorals i de mun-
tanya, entre els quals cal destacar
els estudis al Pirineu, a l'Empordà,
a Tarragona i a València. Té una
àmplia experiència docent univer-
sitària, especialment en estudis
de màster i doctorat. És autor de
nombroses publicacions, llibres i
articles especialitzats.

Professor titular de Prehistòria, al
Departament d’Història i Arqueo-
logia de la Universitat de Barcelo-
na. La seva recerca s’ha centrat en
l’estudi de les evolucions i transici-
ons entre les darreres comunitats
caçadores i recol·lectores. Tam-
bé ha treballat en les reconstruc-
cions paleoambientals i paleoeco-
nòmiques en Arqueologia, fona-
mentalment a través de l’anàlisi i
l’estudi de les restes faunístiques
(Arqueozoologia). Actualment és
coordinador i docent de les assig-
natures Bioarqueologia, Antropo-
logia física i forense i Orígens Hu-
mans que s’imparteixen en el grau
d’Arqueologia de la Universitat de
Barcelona.
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Mòdul didàctic 1
Introducció epistemològica: història, diversitat i relativitat
cultural
Josep Cervelló Autuori i Josep Maria Palet Martínez

1. Epistemologia i metodologia històriques

2. Els enfocaments teòrics en arqueologia

3. Alteritat i història

4. Discurs mític i discurs lògic

Mòdul didàctic 2
El canvi Neolític i el sorgiment dels primers estats
Josep Cervelló Autuori i Jordi Nadal Lázaro

1. Els processos de neolitització

2. L’Àfrica boreal: història climàtica recent i neolitització

3. El Creixent Fèrtil: història climàtica recent i neolitització

4. Europa. Del Neolític a les «Edats dels metalls»

Mòdul didàctic 3
La vall del Nil. La civilització faraònica
Josep Cervelló Autuori i Núria Torras Benezet

1. Introducció

2. Egipte en context: l’«Àfrica antiga»

3. La civilització faraònica

Mòdul didàctic 4
El Creixent Fèrtil. Les civilitzacions del Pròxim Orient antic
Josep Cervelló Autuori i Núria Torras Benezet

1. Context geogràfic i poblament

2. Llengües, escriptures i periodització

3. Les civilitzacions mesopotàmiques

4. Fenícia, Israel i els pobles protoàrabs

Mòdul didàctic 5
El món indoeuropeu. Els orígens de les civilitzacions europees
Josep Cervelló Autuori, Núria Torras Benezet i Josep Maria Palet Martínez

1. Introducció

2. La qüestió indoeuropea: història i mentalitats

3. L’adveniment del discurs logicorracional: temps-poder-espai-art
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