
Del 12 de gener al 22 de juny de 2017
Tots els dijous de 19.00 a 20.30 h

Centre Lleidatà (Ronda Universitat, 1, Barcelona)

Preu: 38€
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El curs tindrà una durada de 22 sessions. 
Tots els dijous a partir del 12 de gener fins al 22 de juny, excepte els festius. 
De 19.00 a 20.30 h, al centre Lleidatà (Ronda de la Universitat, 1, Barcelona).

El curs tindrà un cost total de 38€ per persona. 
Aquest import inclou professorat, sala i material.

Comptarem amb professors especialistes de cada època. 

Sessions i temari del curs: 

12 de gener: Introducció i cultures autòctones de la Hispània Oriental

19 de gener: Primeres civilitzacions i herència mediterrània

26 de gener: Colonització romana i ciutats d'origen antic

2 de febrer: Caiguda de l'Imperi Romà i invasions foranes

9 de febrer: Visigots i la nova configuració del territori (segles V-VIII)

14 de febrer: Islam, emirat de Còrdova i Marca Hispànica

23 de febrer: Principat, primera fase d'expansió catalana

2 de març: Creació del Regne d'Aragó, societat feudal (segles X i XI)

9 de març: Formació del Principat, Jaume I, conquesta de València

16 de març: Expansió pel Mediterrani, pesta negra (segles XIII i XIV) 

23 de març: institucions pròpies del Principat, Generalitat i Compromís de Casp (segle XV)

30 de març: Unió amb Castella (segle XVI)

20 d'abril: Unión de armas, revolta dels segadors (segle XVII)

27 d'abril: Guerra de Successió, decret de Nova Planta

4 de maig: Catalunya post-1714 (XVIII)

11 de maig: Guerra del francès, inici del liberalisme i nacionalisme

18 de maig: Renaixença, figures nacionals i creació del catalanisme polític

25 de maig: Guerres Carlines i 1a República

1 de juny: Crisis de l'Estat, moviments obrers

8 de juny: Restauració, Guerra de Cuba, Dictadura de Primo de Rivera

15 de juny: 2a República, guerra civil i franquisme

22 de juny: Transició, democràcia, Estatut d'Autonomia fins al Procés
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