Trobada de cloenda del curs 2021-2022
i de presentació del curs 2022-2023
Presentació

Com sabeu, la nostra tradició és fer l’acte de cloenda del curs i de
presentació del curs següent al Museu d’Arqueologia de
Catalunya (MAC). Cada any organitzem la trobada en la que tots
plegats, tota la gran família Arqueonet, celebrem el final de curs i
l’inici de l’estiu, amb les conferències, presentacions i el pica-pica
final. Aquest any però, igual que l’anterior, continuarem fent la
trobada online i, previsiblement, el proper ja la tornarem a fer
presencialment al MAC.
A partir de les 18:00 començarem la sessió i anirem fent les
presentacions de cada curs, cicle o activitat segons un horari
aproximat que us farem arribar. Podreu anar-vos connectant
i desconnectant segons el vostre interès en cada
presentació ja que estarem pendents tota l’estona de les
persones que hi vulguin accedir, per anar donant pas.
Addicionalment, un cop feta la presentació, també trobareu al
nostre canal de youTube els vídeos de les presentacions fetes pel
nostre fantàstic professorat.
Desitgem que pugueu assistir a aquesta presentació online i
sapigueu que els vídeos de presentació de cada activitat estaran
disponibles tot l’estiu per tal que els pugueu veure sempre que
vulgueu i, així, decidir tranquil·lament en quines activitats voleu
participar.
Les preinscripcions per a les activitats del proper curs 20222023 estaran obertes des de l’endemà mateix de la presentació i
podreu anar-les fent durant tot l’estiu.
Les matriculacions començaran a partir del 5 de setembre de
2022. I les activitats del curs començaran a partir del dilluns 3
d’octubre de 2022.
Com sempre hem dissenyat les activitats perseverant amb la idea
de que siguin cada cop més variades, interessants, entretingudes
i amb el màxim rigor en els seus continguts. Esperem haver-ho
aconseguit i que en gaudiu molt!

Informació pràctica
Modalitat i lloc
Arqueonet Aula Online

La 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, 21 de juny de 2022.
A les 18:00.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:
• 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 què us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937423014 o 667013352

Accessibilitat

Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la programació i novetats del proper curs 2022-2023.

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