
 

 

II CONGRESO DIDÁCTICA DA QUÍMICA 
No CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO, (Santiago de Compostela 

2-3 de outubro de 2.020 

TEMÁTICA DO CONGRESO: 

 Formación teórica en química. 

 Prácticas de química, e 

 Novas tecnoloxías aplicadas ao ensino da química. 

 Ensinanza da química nos centros educativos. 

 

DATAS: 

O Congreso celebrarase os días 2 e 3 de Outubro de 2.020. 

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 11 de Setembro de 2.020 

DATA LIMITE DE ENVÍO DE RESUMOS: 4 de setembro de 2.020 

IDIOMAS: 

Pódese utilizar calquera idioma do Estado Español nas comunicacións,  pósters e relatorios.  

INSCRICIÓNS: 

 75,00 € 

 Membros de asociacións perteñecentes a GAQ: 50,00 € 

GAQ (Grupo Asociacións de Química). Asociacións de Andalucía, Aragón e Navarra, Asturias, Castela e León e Valencia 

 GRATIS para as persoas que estean colexiadas no Colexio de Químicos de Galicia. 

 Entidades (colexios, institutos, facultades) que fagan máis de 3 inscricións, terán dereito a un desconto 

dun 25 % en cada inscrición. 

INSCRICIÓNS: 

 Pódese pre-inscribir no Colexio Oficial de Químicos de Galicia. Na web de COLQUIGA 

 Os artigos presentados poderán publicararse na revista  GALICIA QUÍMICA.  

 Cada inscrición da dereito a presentar dous traballos (comunicacións orais, pósters ou relatorios).  

PARA MÁS INFORMACIÓN:  AQUI   

O OBXECTIVO DO CONGRESO é crear un marco que sirva 

para a mellora do ensino da química, onde os profesionais 

docentes poidan coñecer, compartir e intercambiar expe-

riencias que lle permitan mellorar a docencia da Química. O 

Congreso é ideal para: 

 Intercambiar ideas e formas de ensinar a química en 

todos os niveis do ensino. Dende 2º de Educación Secun-

daria, onde se inicia o seu estudio na materia de Física e 

Química ata o ámbito universitario. 

 Servir de punto de encontro de tódolos ensinantes da 

química en Galicia.  

 Buscar a innovación e excelencia no Ensino da Química, 

afrontando os novos retos tecnolóxicos  e metodolóxicos 

na educación. 

 Entender a importancia da química no ámbito profesional, e as súas implicacións nas diferentes profesións.  

RELATORES PLENARIOS 

 BERNARDO HERRADÓN GARCÍA: 

A historia e o arte como ferramentas 

no ensino da química.  

 JOSÉ VARELA 

 JUAN SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 

As Olimpiadas de Química  e o Ensino 

da Química 

https://www.colquiga.org/events-zvvi6/ii-congreso-didactica-da-quimica/form
https://www.colquiga.org/copia-de-i-congreso-didatica-da-qui

