SOL·LICITUD DE RESERVA D'ASSISTÈNCIA · PROGRAMA DIDÀCTIC
El Palau de les Arts Reina Sofía posa en marxa un formulari únic de sol·licitud
de reserva d'assistència per a totes les activitats del Programa didàctic 20202021.
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•
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El document de sol·licitud de reserva d'assistència està disponible a la
pàgina web del Palau de les Arts, www.lesarts.com.
El termini per a enviar les sol·licituds a través de la pàgina web comença
el 15 de setembre a les 23.00 h.
Podran participar tots els centres docents. Només s'acceptarà un
formulari per centre.
S'assignarà un número per rigorós orde d'arribada i posteriorment es
confirmaran les reserves fins a completar l'aforament disponible de cada
activitat.
Abans d'emplenar el formulari de reserva haureu de consultar la
Programació didàctica, així com les bases on apareixen les dates, torns i
preus assignats a cada proposta.
Una vegada acceptada la sol·licitud de reserva per part del Palau de les
Arts es contactarà amb el centre per a corroborar el nombre de places,
data i hora de l'activitat.
En cas de no rebre confirmació per part del centre, el Palau de les Arts
disposarà d'aquestes places per tal d'assignar-les a altres centres.
La data d'enviament de sol·licituds estarà oberta fins que l'activitat
registre aforament complet.
És recomanable que el grup d'alumnes es trobe acompanyat, almenys,
d'1 professor per cada 15 alumnes. S'haurà d'especificar el nombre de
professors i alumnes que conforma el grup.
El responsable del centre efectuarà el pagament de l'activitat, a taquilles
o mitjançant transferència bancària, amb un màxim de fins a 48 hores
abans de l'inici de l'activitat. (Veure condicions de pagament més avall).
De manera aleatòria, es podria dur a terme un control d'assistència per
tal de corroborar l'alumnat procedent de cada centre.
La duració de l'espectacle s'ha de consultar abans d'arribar a l'edifici. El
grup haurà d'estar en el punt d'accés al Palau de les Arts almenys mitja
hora abans del començament de l'espectacle.

Recomanada

Activitat
Sent la música
VestuArts
CaracteritzaT
Conta’m una òpera
Pulcinella
Tots a cor
Arenes musicals. Quadres d’una exposició
L’òpera en construcció
Educant en Simfonia
Funcions didàctiques. Òpera i Dansa
Jornada d’aproximació al vestuari d’òpera

1º/2º primària
3º/4º primària
3º/4º primària
3º/4º primària
4º/5º/6º primària
5º primària
5º/6ª primària
E.S.O./Batxillerat
E.S.O./Batxillerat/
Ens Reg. Especial/
Universitat
E.S.O./Batxillerat/
Ens Reg. Especial/
Universitat
Formació professional

Preu per alumne

7,00€
6,00€
6,00€
7,00€
7,00€
6,00€
7,00€
6,00€
8,00€
8,00€
15,00€

*Es contempla la gratuïtat del professorat, tret de funcions didàctiques i Educant en Simfonia.

PAGAMENT ACTIVITATS PROGRAMA DIDÀCTIC
•
•

Pagaments per endavant, fins a 2 dies abans de l’activitat programada.
Formes de pagament:
-Efectiu en Taquilles del Palau de les Arts
-Targeta de crèdit o dèbit (VISA – Mastercard) en Taquilles del Palau de les Arts o a
través de la Línia de Venda 902 202 383
-Transferència bancària, enviant justificant de la transacció a grups@lesarts.com i
educacio@lesarts.com

Titular:
FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS
Entitat Bancària:
BANKIA
Codi IBAN:
ES14 2038 6200 5160 0005 1433
Codi BIC (SWIFT): CAHMESMMXXX

