PROCESO DE INSCRICIÓN


Número de prazas: 120



Criterios de selección: por orde de inscrición, dando
preferencia aos socios de APETEGA que teñan aboado a
cota de alta ou de renovación como socios antes da data de
comezo das Xornadas.



Prazo e modo de inscrición: dende o 3 ata o 17 de abril,
ambos incluídos, cubrindo o formulario online que se
habilitará na páxina web.



Esta actividade é gratuíta para os socios de APETEGA.



Para os non socios a cota de inscrición é de 60 €, polo
que ademais da inscrición on-line deberán facer o ingreso
seguindo as instrucións que figuren no formulario.



Os non socios que desexen aproveitar a ocasión para
asociarse deben seguir as instrucións que figuran na páxina
web (https://apetega.gal/asociacion)



Para calquera dúbida contactar a contacto@apetega.gal

Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia
www.apetega.gal
contacto@apetega.gal

XVI XORNADAS DE TECNOLOXÍA
IES Xesús Taboada Chivite
(Verín - Ourense)
Venres 21 e Sábado 22 de abril de 2017

Programa
Venres 21 de Abril

PRESENTACIÓN
A Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, APETEGA,
comprácese en convidarvos a participar das XVI XORNADAS DE TECNOLOXÍA
DE GALICIA a celebrar no IES Xesús Taboada Chivite de Verín, o 21 e 22 de
abril de 2017.
OBXECTIVOS





Intercambio e divulgación de experiencias didácticas, material de aula e
proxectos relacionados coa área de Tecnoloxía.
Iniciación e afondamento práctico nos distintos ámbitos da área de
Tecnoloxía: materiais, electrónica, automática, informática, etc.
Aumento da intercomunicación educativa para a mellora na calidade do
ensino público.
Analizar a situación actual do ensino da Tecnoloxía.
CONTIDOS






Programación, Robótica, Impresión 3D.
Técnicas didácticas de aplicación práctica na aula-obradoiro.
Experiencias innovadoras para a práctica docente na área.
As TIC como recurso educativo.
METODOLOXÍA



Obradoiros prácticos, conferencias, comunicacións e exposición de proxectos.

11:00 a 13:00
14:00 a 15:45
16:00 a 16:30
16:30 a 17:30
17:30 a 18:30
18:30 a 20:00
21:00

Visita didáctica á Bodega “Crego e Monaguillo”
Xantar *
COMEZO DAS XORNADAS no IES Xesús Taboada Chivite,
recepción e entrega da documentación
Acto Inaugural:
Conferencia científico-tecnolóxica
demostrativa, a cargo de “Ceo Aberto”
**
Comunicacións didácticas
Obradoiros (1ª Quenda)
Cea *

Sábado 22 de Abril
10:00 a 11:30
11:30 a 12:30
12:30 a 14:00
14:15 a 15:45
16:00 a 16:30
16:30 a 18:00
18:00 a 19:30
19:30 a 20:30
20:30

Obradoiros (2ª Quenda)
Comunicacións didácticas
Obradoiros (3ª Quenda)
Xantar *
Asemblea de APETEGA (socios de APETEGA)
Obradoiros (4ª Quenda)
Obradoiros (5ª Quenda)
Comunicacións didácticas
Clausura das Xornadas

IMPORTANTE





Calquera pode participar impartindo obradoiros, facendo unha comunicación,
traendo proxectos para expoñer, etc.
Está concedida a homologación provisional da actividade de formación pola
Consellería de Educación por un total de 12 horas.
Agradecemos a inscrición con antelación coa fin de facilitar a organización.
Colgarase información detallada de utilidade na web de APETEGA, nunha
nova específica sobre estas Xornadas. Para calquera dúbida ou suxestión,
escribir a contacto@apetega.gal

Notas:
* O prezo dos xantares e da cea non están incluídos na cota de inscrición nas
Xornadas, nin nas cotas de alta e/ou renovación como socios, polo que terá que
ser aboado a maiores por todos aqueles que queiran participar neles.

** O acto inaugural é aberto, pode asistir calquera persoa ata esgotar as
localidades do salón de actos.

