Segona presentació dels Viatges d’Autor

Viatges de juny a desembre de 2019
Presentació
Com cada any, abans de les festes de Nadal, fem la presentació dels
Viatges d'Autor del proper any 2019. Tal com vam avançar aquesta
tardor, per als viatges de 2019 fem dues presentacions: en la primera,
el passat 19 d’octubre els professors van explicar els viatges que tenim
preparats per als primers mesos de l’any (de gener a maig) i en aquesta
segona, el proper 15 de desembre, us explicaran la resta de destins.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Així doncs us convidem a la segona sessió de presentació dels
Viatges d'Autor de 2019 (viatges de juny a desembre), que
farem el proper dissabte 15 de desembre de 2018 al matí, a
partir de les 10h, a Arqueonet (carrer Sepúlveda 79 de Barcelona).
Farem diferents sessions durant tota el matí, i en tots els casos cal que
ens indiqueu a quines sessions voleu assistir. Trobareu les
sessions possibles en el següent apartat.
També brindarem amb cava i prendrem torrons i neules per celebrar el
Nadal!

Programa de sessions i inscripcions

Horaris

2a presentació
de viatges 2019
(15/12/2018)

Sessions

(trieu les que més us interessin i envieu-nos inscripció)
Aula Enki
Aula Thot
Aula Atenea

De 10 h
a
10,45 h

El prof. Roger Bonafont
presenta Xina i Japó

De 11 h
a
11,45 h

El prof. Roger Bonafont
presenta Xina i Japó

De 12 h
a
12,45 h

De 13 h
a
13,45 h

El prof. Miquel Carceller
presenta Egipte
i la prof. Maribel Tovar
presenta Perú
El prof. Carles Buenacasa
presenta Budapest i Villa
la Olmeda (Palencia)

El prof. Carles Buenacasa
presenta Rodes i Xipre

El prof. Carles Buenacasa
presenta Roma
subterrània i Via Egnatia

El prof. Ignasi Garcés
presenta Atenes i
Menorca

El prof. Miquel Carceller
presenta Egipte
i el prof. Felip Masó
presenta Iran

El prof. Eloi de Tera
presenta Florència i
Toscana

El prof. David Rull presenta
Oman
i la prof. Maribel Tovar
presenta Perú

El prof. Carles Buenacasa
presenta Grècia i
Romania

El prof. Francesc Bailón
presenta Groenlàndia i
Terranova

Data i hora
Divendres 15 de desembre de 2018
durant tot el matí. Consulteu el
programa d’horaris.
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

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.
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