
IV CURS D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Amèrica Llatina

a  càrrec de Pilar Royo

CONTINGUTS:
Com a continuació dels cursos anteriors, enguany s’aprofundirà
en una part del continent americà. Davant els reptes de la
immigració i de la globalització es tractarà els problemes actuals
d’Amèrica Llatina i els condicionants històrics, socials i
econòmics que l’ha portat a la situació actual.

DATES: La periodicitat serà quinzenal a partir del dimarts 15
de novembre. Concretament serà els següents dimarts: 29 de
novembre; 13 de desembre; 10 i 24 de gener; 7 i 21 de febrer; 7
i 21 de març; 4 i 18 d’abril; 2, 16 i 30 de maig; i 6 de juny.

LLOC I HORA: A la Sala Noble del Calisay, des de les 19.30
fins a les 21.00 h.

PREU D’INSCRIPCIÓ: Gratuït. Només es pagaran les despeses
de material.

El dia 15 de novembre, a partir de les 18.30 h, es formalitzarà la
inscripció al curs, al Calisay. També es pot fer a l’adreça web:
http//www.arenys.org.solidari

ORGANITZA: COL·LABOREN:

Curs RECONEGUT  COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT PER A
PROFESSORAT per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, segons resolució de 18 de juliol de 2005.
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