Acte de cloenda del curs 2017-2018
i presentació del curs 2018-2019
Presentació

Informació pràctica

Amb aquest acte donarem per acabat el curs 2017-2018. Durant
aquest curs hem realitzat una programació d’activitats en la que
hem intentat que hagi variació, que sigui interessant,
entretinguda i a l’abast de tots els gustos; i per suposat de la
màxima qualitat. Esperem haver-ho aconseguit i que n’hagueu
gaudit molt!

Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Ja portem uns quants anys dedicats a conèixer en profunditat la
història i la cultura de les civilitzacions de l’antiguitat, així com
també molts altres aspectes de les cultures i l’art de tots els
temps, amb activitats de diferents tipus i formats. El proper curs
2018-2019 tindrem l’oportunitat de seguir ampliant coneixements
a través d’una nova programació d’activitats que esperem que
trobeu interessant. Apart de les nostres activitats tradicionals,
inclourem novetats, nous formats, cicles,... tot un seguit de
noves propostes que tenim preparades i que us presentarem en
aquest acte.

Data i hora
Dimarts, 19 de juny de 2018
19,30h

En la presentació de les activitats hi participaran el grup de
professors i coordinadors que podreu trobar el proper curs en els
nous cicles, cursos i resta d’activitats.
Desitgem que pugueu venir per compartir aquesta darrera
trobada del curs i brindar tots plegats per gaudir d’unes vacances
ben merescudes!

Programa
•
•
•

Parlament de clausura per part del professor Felip Masó i del
director del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, Sr
Josep Manuel Rueda.
Presentació de les novetats per al proper curs 2018-2019
Fi de l’acte amb piscolabis, copa de cava i altres begudes

Accessibilitat

Aquest acte està obert a qualsevol persona que vulgui celebrar
amb nosaltres la cloenda del curs i que vulgui informar-se de les
novetats per al curs vinent.

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.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

Cal inscripció prèvia.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

