Sortida EPOMA de final de curs a Madrid
Presentació
La sortida de final de curs dels EPOMA 2016-2017 serà a Madrid, per visitar el renovat Museo
Arqueológico Nacional, on coneixerem les col·leccions arqueològiques d’Egipte, el Pròxim
Orient, Grècia i Roma que s’hi conserven, i a través de les quals podrem repassar la història
explicada al llarg del curs a les aules. A més, també visitarem el Temple de Debod per acostarnos una mica més a la civilització dels faraons.
Professors
Carles Buenacasa i Felip Masó Ferrer.
Professors de l’EPOMA
Accessibilitat
La sortida és exclusiva pels alumnes de l’EPOMA. Només en el cas que després del període de
tancament de la inscripció encara hi quedin places, es podrà apuntar persones externes als
estudis.
Data
Dissabte 17 i diumenge 18 de juny de 2017
Es recomana ser-hi des del divendres, ja que les visites del dissabte comencen a les 09’30h.
Preu
La inscripció és gratuïta pels alumnes dels EPOMA.
Per les persones externes als Estudis, el preu de la inscripció és de 60 €.
En tots els casos el desplaçament, allotjaments i àpats, van a càrrec de cada participant.
Inscripció
Les inscripcions pels alumnes de l’EPOMA s’han de fer abans del divendres 26 de maig de
2017, per tal de poder donar opció a gent externa i tenir el marge mínim que ens demanen els
museus per fer el dipòsit de les entrades.
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint al següent enllaç: http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a arqueonet@arqueonet.net indicant el nom de l’activitat
(SORTIDA MADRID EPOMA), el nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de contacte.
 Per telèfon: a través dels telèfons 937423014 ó 667013352.

Programa
Dissabte 17 de Juny de 2017
Visita al Museo Arqueológico Nacional
9’15h: trobada davant del Museu (Calle Serrano 13)
9’30h-13’30h (aprox.): visita a les col·leccions d’Egipte i Pròxim
Orient, Protohistòria, Grècia i Hispània Romana

Visita al Temple de Debod
15’50h: trobada davant del Temple de Debod (Calle Ferraz 1)
16h-17’30h (aprox.): visita al Temple de Debod

74, con paradas en la calle Ferraz, frente al Templo, y en la calle
Pintor Rosales)
25, 39, 46, 75, 138 y C1, con parada en Cuesta de San VicenteCadarso)
3, 44, 133, 148 y C2, con parada en Plaza de España
1, 2, 74 con parada en Princesa-Ventura Rodríguez

Líneas 3 y 10: Estación Plaza España
Línea 3: Estación Ventura Rodríguez

Diumenge 18 de Juny de 2017
Visita a una exposició temporal o bé a un altre museu, pendent de determinar.

