FOLLA DE INSCRICIÓN
DATOS PERSOAIS
Apelidos:
Nome:
NIF:
NRP:
Domicilio:
Localidade:
Provincia:
C.P.
Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS LABORAIS
Centro de traballo:
Público Privado (marca cunha aspa)
Enderezo:
Localidade:
Provincia:
DATOS PARA A DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo a APETEGA a efectuar os seguintes
pagos na miña conta bancaria de número:

Entidade
conta

Oficina

/
/
Nome da Entidade:

D.C.

Número de

/

En concepto de: (marca cunha aspa)
Alta de socios 50 €
Renovación como socios 35 €
Inscrición nas xornadas:
non socios 60 €
socios gratis
...............a ......... de ..................................de
2005
Asdo.:

INSCRICIÓN
Mediante ingreso directo na conta de
APETEGA.
- Mediante domiciliación bancaria.
- Os socios e socias de APETEGA que teñan
domiciliado o pago da cuota anual non
deberán pagar a inscrición nas xornadas,
pero si deberán confirmar a súa asistencia.
En calquera caso a inscrición realizarase
enviando a folla de inscrición (ou fotocopia) á
dirección postal ou electrónica de APETEGA.
Ademais será necesario formaliza-la inscrición
ao chegar ás Xornadas.
-

Enviar a:
Dirección postal:
APETEGA. Aptdo. 5239, 36200 Vigo.
ou
e-mail: a_p_e_t_g_a@yahoo.com

INSCRICIÓN MEDIANTE INGRESO EN CONTA
Ingresei na conta de APETEGA
Entidade Oficina
D.C Número de conta.
2 0 8 0 / 0 1 4 1 / 4 1 / 0 0 4 0 0 0 7 3 4 5
En concepto de:
Alta de socios 50 €
Renovación como socios 35 €
Inscrición nas xornadas:
non socios 60 €
socios gratis
(marca cunha aspa o que corresponda)
...................................a .........
de ..................................de 2005
Asdo.:

IES Lucus Augusti
Avenida Rodríguez Mourelo s/n
27002 LUGO
15 e16 de abril de 2005
Organiza:
APETEGA
Asociación do Profesorado de
Tecnoloxía de Galicia
Apartado 5239 - 36200 Vigo
a_p_e_t_e_g_a@yahoo.es
http://apetega.bloxus.com/

APETEGA organiza as V XORNADAS DE
TECNOLOXÍA DE GALICIA, dirixidas a tódolos
docentes de secundaria que impartan a área
de Tecnoloxía na ESO e/ou Bacharelato.
- A duración das Xornadas será de 12 horas
presenciais.
- O nº de prazas é 250.
- Na inscrición terán preferencia, por esta orde:
socios e socias de APETEGA, profesorado en
centros públicos e orde de solicitude.

CONTIDOS

-

-

OBXECTIVOS:
-

Intercambio de experiencias didácticas na
área de Tecnoloxía.
Formación práctica nos distintos ámbitos da
Tecnoloxía
Aumento da comunicación educativa para a
mellora na calidade do ensino público
Análise da situación actual da ensinanza
da tecnoloxía.
Divulgación de experiencias, materiais e
proxectos.
METODOLOXÍA

-

Obradoiros prácticos de hora e media de
duración
Conferencias
Exposición de proxectos
Comunicacións sobre materiais, recursos e
experiencias.

-

-

Programas e técnicas para a súa
aplicación práctica no traballo docente
(Imagineer Technical, Funcad, LOGO,
pequenos proxectos, etc.)
Iniciación e profundización nos contidos da
área de tecnoloxía (Control e robótica,
tecnoloxías da comunicación, electrónica,
hardware, etc..)
Presentación de novas experiencias para a
práctica docente.
Tecnoloxía lúdica (maxia tecnolóxica,
tecnoloxía do viño, ...)
NOVIDADE: Orientacións para a
preparación das oposicións de tecnoloxía.
A nosa asociación: datos de interese,
actividades a desenvolver, proxectos de
futuro, etc.
*************IMPORTANTE**************

-

Imos poñer un servizo de gardería
se o solicitan máis de 2 persoas antes do 5
de Abril.
É importante inscribirse con antelación
para facilitarnos a labor.
Na cea do Venres e na comida do Sábado
hai prazas limitadas.
Calquera pode participar traendo
proxectos, aportando ideas, ...

VENRES
16:30 Chegada, inscrición e recollida de
material
18:00 Conferencia inaugural: “O
software libre na educación”
19:30 Obradoiros
21:00 Acto tecno-lúdico
22:30 Cea (facer reserva)
SÁBADO
10:00 Obradoiros
12:00 Exposición de Proxectos
13:30 “A Tecnoloxía do Viño II”
14:30 Comida (anotarse o día anterior)
17:00 Obradoiros
19:00 Exposición grupos de traballo
20:30 Asemblea APETEGA

