INVITACIÓ
JORNADES TÈCNIQUES PER A DOCENTS
La Conselleria d’Educació i Universitat, l’Ajuntament de Palma i Red Eléctrica de España us
conviden a participar a les jornades tècniques per a docents que organitzen en el context de
l’exposició “Una autopista darrere l’endoll. L’electricitat de la central a ca teva”, que es presenta
fins al pròxim mes de febrer de 2017 al Casal Solleric, a Palma.
En aquestes jornades tècniques per a docents, en les quals presentarem l’exposició i tots els serveis
complementaris, posam a la vostra disposició per aprofitar el potencial educatiu de l’exposició:
•
•
•
•
•
•

Transport d’anada i tornada a l’exposició en autobús per als centres.
Visita guiada a l’exposició (45 minuts).
Aula didàctica amb zona de tallers pràctics i sala de projeccions (45 minuts).
Guia del professorat.
Guia de l’alumnat amb activitats de motivació i reforç per a l’aula.
Webquesta per promoure un treball de recerca.

Us recordam que es un servei totalment gratuït.
Les primeres dues jornades tindran lloc el dijous 24 de novembre a les 12.00 h o les 17.30 h (prèvia
cita) al Casal Solleric (passeig del Born, 27, Palma).
1r torn

AGENDA

2n torn

11.00

Visita guiada.

16.30

11.30

Visita a l’aula didàctica i tallers.

17.00

12.00

Presentació de serveis complementaris.

17.30

Informació i reserves: 955 285 597 i exporee@ree.es
Pròximament anunciarem unes altres dates en què tindran lloc jornades tècniques per a docents els
mesos de desembre, gener i febrer.
“Una autopista darrere l’endoll” és una exposició interactiva sobre el funcionament i la gestió del
sistema elèctric que desenvolupa tres idees centrals: què es l’electricitat?, com es transporta? i com
es consumeix?
Durant el recorregut, els visitants podran experimentar en un laboratori elèctric, coneixeran el
procés del proveïment elèctric a través d’una maqueta i pantalles tàctils i aprendran les
particularitats del sistema elèctric balear, entre d’altres activitats.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Esperam comptar amb la vostra assistència.
<www.palmaeduca.cat>

<www.ree.es/es/exporee>
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