
 

COMPROMISO PARTICIPACIÓN “CLUB DE CIENCIAS” 2019-2020 

 

Estimada Familia. O seu fillo/a foi elixido/a para formar parte do club de ciencias do centro, 

autorizados e recoñecidos pola Consellería de Educación en toda Galicia.  

O Club empezará o xoves 7 de novembro ás 17:30h. a cargo dunha profesional/dinamizadora do 

sector da ciencia educativa. 

As dinámicas das sesións de 60 minutos serán as seguíntes:  

- Información da actividade a realizar na aula. 

- Desenvolvemento dun proxecto/experimento/dinámica científica na aula. 

 

O coordinador responsable do club pasará informes do grao de aproveitamento do alumno/a á 

dirección/titores/as do centro.  

Os contidos do club versarán sobre os seguíntes eidos STEM: 

- Experimentos científicos con fluídos, obxectos, materias, estáticas... 

- Uso das TIC e fundamentos, impresión 3d, robótica, montaxe e desmontaxe de obxectos...  

- Pequenas construcións de obxectos, ensamblaxes con materias de refugallo/low cost.  

- Proxectos e dinámicas matemáticas, rexistros, medicións, temperaturas, debuxo técnico básico e 

dixital...  

 

A singularidade desta oportunidade implica que as familias e o alumno/a comprométanse a: 

 Ter un comportamento axeitado.  

 Realizar as actividades propostas no clube. 

 Colaborar con levar materiais/obxectos refugallo/low cost de maneira puntual para a realización de 

determinadas actividades. 

 Usar de maneira axeitada o equipamento de cada sesión. 

 Asistir ao clube e facelo con puntualidade (salvo casos debidamente xustificados), se non causará 

baixa en caso da non asistencia xustificada de forma repetitiva. 

 

Prégase ler estas normas na familia co alumno/a e firmar o compromiso en caso de aceptación e 

entregar esta folla sen recortar antes do día 14 de novembro, en caso contrario entenderemos desistida a súa 

participación e trasladarase a súa plaza a lista de espera.  

 

Eu, D/Dona _________________________________________ como pai/nai/titor legal do alumno/a 

_____________________________________________ comprométome a cumprir as normas establecidas. 

 

En Cesantes  ____ de __________de 2019                                                                    Asdo: pai/nai/titor legal 

 

Atentamente: coordinador do club de ciencias: Miguel Otero Bernárdez 

CEIP OUTEIRO 

DAS PENAS 

Estrada de Cesantes, 22 – 36693 Cesantes 

(Redondela)  Telf. 886120381 

Email:ceip.outeiro.penas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipouteirodaspenas/  
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