Presentació dels Viatges d’Autor de
l’any 2018
Presentació

Com cada any, us convidem a la presentació dels Viatges d'Autor,
en la que els professors que dissenyen i acompanyen el viatges
us presentaran els destins. Aquest any la farem el dissabte 16
de desembre de 2017 a partir de les 10h, a la seu
d'Arqueonet (carrer Sepúlveda 79 de Barcelona).

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Farem diferents presentacions durant tot el matí, a les quals
podeu inscriure-us des de la web, a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte_presViat.html
O bé pels altres canals habituals: mail, telèfon i presencialment.
En tots els casos cal que ens indiqueu a quines de les
sessions voleu assistir. Trobareu les sessions possibles a
continuació.
Data i hora
Dissabte 16 de desembre de 2017
durant tot el matí. Consulteu el
programa d’horaris.

Tindrem una mica de pica-pica entre sessió i sessió.

Programa
Presentació
viatges
16/12/2017

Aules
Aula Enki

Aula Thot

Aula Atenea

El prof. Francesc Bailón
presenta Groenlàndia

El prof. Joan Riera
presenta Angola

El prof. Felip Masó
presenta Líban i
Egipte

De 11 h
a
11,45 h

El prof. Carles
Buenacasa presenta
Etrúria i Grècia

El prof. Francesc
Bailón presenta
Groenlàndia

El prof. Felip Masó
presenta Líban i
Israel

De 12 h
a
12,45 h

El prof. Carles
Buenacasa presenta
Bulgària i UzbekistanTurkmenistan

El prof. Felip Masó
presenta Israel i
Creta

El prof. Eloi de
Tera presenta
Florència del
Renaixement

De 13 h
a
13,45 h

El prof. Carles
Buenacasa presenta
Puglia Basilicata i Roma

El prof. Felip Masó
presenta Creta i
Egipte

El prof. Eloi de
Tera presenta
Florència del
Renaixement

Horaris

De 10 h
a
10,45 h

Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte_presViat.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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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