Sortida EPOMA
Visita al British Museum. 12 i 13 de maig de 2018
Presentació

Un any més fem una sortida a un gran museu europeu. Enguany
serà al British Museum de Londres i comptarà amb
l’acompanyament i guiatge dels professors dels EPOMA Carles
Buenacasa i Felip Masó.

Informació pràctica
Lloc de trobada
Davant del British Museum
Great Russell St, Bloomsbury
London WC1B 3DG, Regne Unit

Durant el cap de setmana es visitaran les sales dedicades a
Egipte, Pròxim Orient, Grècia i Roma per veure les peces més
destacades de calda col·lecció.

Professors

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga i professor de la UB.
Prof. Felip Masó Ferrer
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic.

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui
acompanyar-nos per conèixer les col·leccions d’aquest magnífic
museu. No són necessaris coneixements previs ni haver assistit a
les classes dels EPOMA.

Serveis inclosos



Les explicacions del professor en els museus.
Les entrades i el dret de paraula dels professors al British
Museum.

Serveis no inclosos




Els desplaçaments i l’allotjament i els àpats a Londres corren
a càrrec dels inscrits, per tal que cadascú triï les opcions que
consideri més convenients.
Qualsevol tipus de desplaçament per la ciutat de Londres
Qualsevol servei no indicat a l’apartat ‘Serveis inclosos’

(Programa i recomanacions a la següent pàgina)

Data i hora de trobada
Dissabte 12 de maig a les 10h.
És recomanable viatjar el dia abans per
poder ser puntual a la primera visita.
Preu de la inscripció
Activitat gratuïta per a aquelles
persones que hagin fet el curs sencer,
una assignatura sencera o tres mòduls
de qualsevol assignatura dels EPOMA
2017-2018.
30 euros per a aquelles persones hagin
fet un o dos mòduls dels EPOMA 20172018.
60 euros per a la resta de persones.
Els vols, hotel, àpats, desplaçaments,
etc. van a càrrec de cadascun en tots
els casos
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Programa
Dissabte 12 de maig de 2018
10h-13’30h: Visita a les sales de Mesopotàmia del British Museum
13’30h-14’30h: dinar
14’30h a 17h: Visita a les sales d’Egipte del British Museum
Diumenge 13 de maig de 2018
10h-12’30h: Visita a les sales de Grècia del British Museum
12’30h-13’30h: dinar
13’30h a 16’30h: Visita a les sales de Roma del British Museum

Recomanacions
A fi d’optimitzar al màxim l’activitat, aconsellem que l’horari de sortida del vol el diumenge 13 de maig
sigui el més tard possible, donat que la darrera visita al British Museum acabarà cap a les 16-17h de la
tarda. Així mateix és recomanable arribar a Londres el divendres 11, per tal de poder arribar
còmodament dissabte a les 10 de matí al museu.
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