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#Apuntas
TECH?

www.ictgogirls.eu/apuntastech
concurso.apuntastech@cesga.gal

TES UNHA IDEA XENIAL
PARA TRABALLAR COAS
TECNOLOXÍAS NA AULA?
Coa colaboración de:
CPEIG, AMIT, e .GAL

#ApuntasTECH?
#obxectivo

#categorías

B ú s c a n s e p r o p o s t a s d i v e r ti d a s ,
apaixonantes, innovadoras,
que fagan uso das TIC de forma
creativa e transversal,
inclusivas, onde o uso da
tecnoloxía non sexa unicamente
o seu obxectivo final, senón un
medio para espertar vocacións
tecnolóxicas entre ás rapazas
(e rapaces) do último ciclo de
primaria e primeiro de
secundaria.

Primaria: grupos de 2-6 nenas e
nenos que cursen 5º ou 6º de
primaria. mínimo 50% de nenas
Secundaria: grupos de 2-6 de mozas
e mozos que cursen de 1º a 4º da ESO
ou Bacharelato. mínimo de 50% de
mozas integrantes.
Centro educativo: Calquera docente,
pode participar individualmente ou
en grupo, representando a un centro
educativo oficial (de Galicia /
España…).
Libre: Calquera persoa ou colectivo
(asociación, etc.) non vencellada a un
centro educativo oficial.

Por último, é importante que as
propostas sexan axeitadas
para o contexto escolar
(temporal, económico...) .

#premios

Visita
www.ictgogirls.eu

para as bases
completas!

Categoría 1. (5º-6º primaria) premio
de 300 Pflops* + 2 Accésits de 100
Pflops
Categoría 2. (ESO e Bacharelato)
500 Pflops + 2 Accésits de 100 Pflops
Categoría 3.(Centro Educativo): 600
Pflops
Categoría 4. (Libre): 600 Pflops
Premio especial do Xurado: O
xurado poderá asignar un premio
adicional en calquera das categorías
de 500 Petaflops.
** 1 Petaflop (Pflop) é igual a 1 €

bases do concurso
#formato

Categorías Primaria e Secundaria:
• Título da proposta.
• Obxectivo
• Materiais necesarios
• Xustificación
• Curso obxectivo
• Outra info: fotos/ debuxos / vídeo
ou ligazóns
• Nome das/os estudantes, curso e
centro escolar. E-mail do centro.

Categoría Centro Educativo / Libre:
• Título da proposta.
• Obxectivo/s principal
• Que materiais farían falta:
• Nivel/es: (5º, 6º, 1º, 2º, 3º, 4º ESO)
• Temporalización
• Xustificación
• Opcionalmente: fotos/ debuxos /
vídeos... (ou ligazóns aos mesmos)
• Persoa de contacto, email e centro
escolar/institución.

#prazo

Enviar por e-mail a:
concurso.apuntastech@cesga.gal
ata ás 24h. do día 15 de abril de
2020, hora peninsular.

