
CREAR un lugar de encontro entre todos os membros da comunidade educativa.  

XERAR vocacións científicas e o gusto polo coñecemento.  

POTENCIAR o desenvolvemento do espírito emprendedor e a capacidade innova-

dora.  

CONTRIBUÍR á dinamización do ensino das ciencias neste centro.  

COMUNICAR os avances científicos como unha forma de traballar a competencia 

lingüística fóra da aula.Ademais  os proxectos da Feira representan o esforzo de in-

vestigación dun estudante e danlle unha oportunidade para presentalo fronte a 

unha audiencia.  

 

Presentando un proxecto para V Feira das ciencias cun  experimento, unha demos-

tración, unha investigación, a construcción dun modelo ou un traballo de desenvol-

vemento tecnolóxico  despois de seguir coidadosamente os pasos do método 

científico .  

Cada proxecto da Feira debe de comprender  un panel de exhibición e un informe 

de investigación escrito. O Panel de exhibición  serve como publicidade para 

o proxecto e é o que capta o interese das persoas a primeira vista, ademais pode 

servir como resumo explicativo do proxecto. O informe de investigación escrito é  

un documento onde se poñe de manifesto os pasos do método científico seguido. 

Se estades interesados tedes que presentar a folla de inscrición perfectamente   cu-

berta. Posteriormente comunicarásevos se sodes admitidos. 

 

A V Feira das ciencias celebrarase no  noso centro os días 30 e 31 de xaneiro do 

2017, en horario todavía por deteminar, e que se lles facilitará con posterioridade. 

GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 

V Feira das Ciencias  
do CPR Plurilingüe “Divino Maestro”. 

A Feira da Ciencia é un espazo expositivo no que se atopan os futuros investigadores do noso 

centro , que ten como obxectivo o intercambio, a divulgación e a comunicación de coñecemen-

tos científicos, técnicos e de medio ambiente.  



 

 

                                                                                                      Data de entrega :        /      /2017 
 

 

 

NOME DO PROXECTO: 

DATOS DO 

ALUMNO/A: 
  

  

 

NOME E APELIDOS: 

CURSO: 
  

NOME E APELIDOS: 

CURSO: 
  

NOME E APELIDOS: 

CURSO: 

  

DATOS DO 

ASESOR  GUÍA, 

ORIENTADOR 

( Obrigatorio E.P e E.I) 

  

NOME E APELIDOS: 

RELACIÓN PERSOAL: 

  

NOME E APELIDOS: 

RELACIÓN PERSOAL: 
  

CATEGORÍA 

  

Suliñar a  categoría na que te presentas: 

Proxecto de investigación 

Construcción dun modelo 

Demostración dun principio científico 

Traballo de desenvolvemento tecnolóxico 

Outra: (indicar cal) 

Explicación do proxecto ( máximo 250 palabras) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Continuar se é preciso no dorso. 

Sinaturas: 

 

 

 

  

  

Nome do alumn@:                                                                                 Nome do asesor:  

  

Data límite de entrega 16 de Xaneiro de 2017 


