Presentació de les Sortides temàtiques

Arqueonet 2021
Presentació

Informació pràctica

Malgrat la pandèmia i les dramàtiques circumstàncies que l’envolten,
nosaltres seguim animats a continuar difonent la cultura no tant sols
des de les pantalles sinó ara també a través d’activitats in situ per
conèixer de primera mà diferents espais tant culturals com naturals.
Per això hem organitzat aquesta presentació de Sortides Temàtiques en
la que el nostre professorat explicarà cada una de les activitats. Entre
elles volem destacar una nova i espectacular proposta que consisteix en
vols en helicòpter i en avioneta per sobrevolar alguns dels més bells
paisatges catalans o tenir una vista única dels jaciments més importants
del país. Totes aquestes activitats estan obertes a tot el públic.
Òbviament, les dates de les sortides i les pròpies activitats estan
supeditades a la situació de la pandèmia en cada moment, però sempre
comptaran amb la garantia de totes les mesures de seguretat.
Així doncs us convidem a que us inscriviu a aquesta presentació que es
durà a terme el dimarts 23 de març via Zoom.
Moltes gràcies!

Sortides presentades en la sessió
 Sortida cultural ‘Empúries des de l’aire’, a càrrec del professor
Carles Buenacasa.
Del 14 al 16 de maig de 2021.
 Sortida cultural ‘Sobrevolant Empúries en helicòpter i ruta
Montmeló-Empúries per la costa’, a càrrec d’en Valentí Sallas i
del professor Carles Buenacasa.
El 16 de maig de 2021.
 Sortida cultural a Banyoles-La Draga ‘El primer heroi, una
novel·la de Martí Gironell’, a càrrec de l’escriptor Martí Gironell i
el professor Albert Rubio.
Del 16 al 17 d’octubre de 2021.
 Sortida cultural ‘Sobrevolant l’Empordà i la Cerdanya en
avioneta’, a càrrec de Valentí Sallas.
El 19 de juny de 2021.

Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessió es farà en format online,
per videoconferència en directe. Un
cop feta, les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dimarts 23 de març de 2021.
A les 19:00.
Preu
Activitats gratuïtes.
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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