V

Trobada

dissabte 11 de març del 2017
al CEIP Les Mèlies - 9:15h
inscripcions gratuïtes

Vilafant,
Vila educadora

Aquesta trobada és per a tothom
(pares/mares, alumnes, professors/es...), i
ofereix un espai obert a la discussió sobre
diversos aspectes de l’educació i amb riquesa
de diversitat de punts de vista.
El format de la trobada és de diferents
ponències breus (segons el programa que
us adjuntem), que us convidin a la reflexió i
la participació. Enguany també tenim
diferents exposicions relacionades amb la
robòtica i les matemàtiques de Primària i
Secundària. A més incorporem els veredictes
i lliuraments de les “Beques a l’excel·lència” i
del 3r "Concurs de cartells de Vila
educadora".
La inscripció és gratuïta.
Només heu d’omplir aquesta butlleta
d’inscripció i retornar-la signada, abans del
divendres 9 de març, bé als Centres
educatius, bé a les AMPA’s o bé a
l’Ajuntament de Vilafant (presencial o per
correu-e a cultura@vilafant.com).
Hi haurà previst servei de monitoratge
per a la mainada (caldrà sol·licitar-ho amb
antel·lació a la mateixa inscripció).

ç en paper als Centres Educatius, AMPES, Ajuntament o
escanejada/fotografiada a cultura@vilafant.com
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Trobada

Vilafant,
Vila educadora

L’organitza:
Ajuntament de Vilafant

e d u c a c i ó

Hi col·laboren:

107.3 FM

09:30h Benvinguda de l’Alcaldessa, Consol Cantenys
09:45h Ponència «L'esport a l'educació», Pau Campos,
Professor d'EUSES i entrenador de handbol Bordils

10:45h Presentació «Rodajoc a la robòtica», Escola Sol i
Vent
11:00h Pausa i esmorzar
11:30h Presentació «Els joves i les emocions», Espai Jove
de Vilafant
11:45h Presentació «Erasmus +», Institut de Vilafant
12:00h Lliurament premis del «3r Concurs de cartells de
la “Vila educadora”» de Cicle mitjà, i Lliurament «Beques
a l’excel·lència» de Secundària
12:15h Ponència «Eduquem tenint present les nostres
emocions i de la canalla», Ma Jesús Comelles, Mestra i
Doctora en Psicologia
13:15h Actuació en viu dels Tallers de l'Escola de Música
de Vilafant
Exposició de "Taller de matemàtiques" del CEIP Les Mèlies
Exposició d'"Automatització amb l'Arduino" l’Institut de
Vilafant, 4t d'ESO

dissabte 11 de març del 2017
al CEIP Les Mèlies - 9:15h
inscripcions gratuïtes
  

ç als Centres Educatius, AMPES, Ajuntament o cultura@vilafant.com
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Inscripció, 7a Trobada «Vilafant, vila educadora» - 2017
Centre(s) educatiu(s) (amb qui us hi relacioneu): ........................................................

dades
inscrit/a

Nom i cognoms ..........................................................................................
Adreça .............................................................Població.............................
Telèfon i mòbil ............................................................................................
Data naixement ..........................................................................................
NIF ........................................correu-e........................................................
Necessiteu servei de monitoratge?Sí No Per quants infants? ..........

(signatura)

data: .............................

Autorització per emmagatzemar les dades i emprar-les per difondre actes socioculturals sense ànim de
lucre: Segons la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als
participants d’aquesta activitat que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de
l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural , com també per a la tramesa
d’informació d’altres actes i activitat socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant, i puguin ser del
vostre interès.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes
inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el registre de l’Ajuntament de Vilafant.

