Estimados compañeiros da Diocese de Ferrol, saúdos cordiais. Pola presente, infórmovos sobre
actividade de formación en Ferrol, dirixido a todos os profesores de Relixión desa Diocese.
ACTIVIDADE PREVISTA.
O día 20 de outubro, hai programada unha Xornada de formación que levará por título A innovación
educativa na materia de Relixión: o traballo por proxectos. Terá unha duración de 8 horas, e levarase
adiante na Domus Ecclesiae de Ferrol.
A relatora destas Xornadas será, Dª. Soledad Fernández-Marcote López, membro da Fundación
Trilema, especializada en pedagoxía, investigación pedagóxica e desenvolvemento profesional.
Tendes toda a información na súa páxina web: <http://www.fundaciontrilema.org/> .
A finalidade polo tanto desta actividade será afondar na relación entre pedagoxía, investigación e
docencia, e creemos que será do voso interese animándovos polo tanto a asistir á mesma.
INSCRICIÓN NESTA ACTIVIDADE.
Para inscribirse nesta actividade, si fora do voso interese, tendes que enviar un correo electrónico a,
<capeans@edu.xunta.es> indicando, obrigatoriamente, os seguintes datos:
-Título da actividade (ou ben poñer "Xornadas Ferrol" e xa valería)
-Datos persoais: nome completo e DNI (con letra)
-Datos profesionais: datos completos do centro de destino: concello, provincia e Diocese.
Todos os "correos-inscrición" recibidos serán contestados validando dita inscrición. Si alguén
non recibe a confirmación nun prazo razoable (catro un cinco días) por favor que volva a enviala
porque pode que houbera algún erro e que non nos chegara.
LISTAXES OFICIAIS DE ASISTENTES ÁS ACTIVIDADES.
Os asistentes ás actividades teñen que estar inscritos previamente nelas. Se a inscrición é o
mesmo día non se podería garantir a certificación de asistencia. Como data límite, improrrogable, de
inscrición, establécese o mércores, 17 de outubro.
E tamén, moi importante, xa sabedes que si alguén anotado/a a actividade non puidera asistir á mesma,
por favor que envíe outro correo solicitando a baixa na asistencia para, desa maneira, non aparecer
na listaxe para non ter problemas logo noutras actividades futuras.
E xa nada máis. Graciñas pola vosa atención.
Attme, en Santiago, a 24 de setembro de 2018.
Juan José Capeáns Pazos, Secretario-Coordinador de formación.
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