OBRADOIRO IPADs – FAMILIAS 3ºEP
Queridas familias,

A Coruña, a 13 de novembro de 2018

O proxecto Aula i+ están en marcha e consideramos oportuno realizar convosco un obradoiro sobre a utilización de
certas aplicacións educativas.

O obxectivo do mesmo é doble: dar a coñecer algunhas aplicacións e as súas utilidades empregadas no aula e
favorecer o entendemento por parte das familias deste recurso.
Este gran reto de conxugar axeitadamente a educación dos vosos fillos e fillas coas características e os medios da
sociedade da comunicación, non pertence unicamente á contorna escolar, tamén implica ás familias. Por isto,
consideramos importante a asistencia ao obradoiro que vos ofrecemos.
Esta actividade vai dirixida a pais e nais, non aos rapaces. Por esta razón, pedímosvos que non acudades cos vosos
fillos.
Esperando que a actividade resulte do voso interese, recibide un saúdo cordial,
Profesores de 3º e o E. Directivo.
DATA: MARTES, 27 de NOVEMBRO DE 2018
HORA: 17’15 - 19'00
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DO COLEXIO (ao inicio) e AULAS DE 3ºEP (obradoiro)
MATERIAL: DEBEDES ACUDIR CO IPAD DO VOSO VOSO/A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dna..................................................................... do alumno/a...............................................................
de 3º...... asistirá ao Obradoiro sobre Ipads que se celebrará o día 27 de novembro de 17'15 a 19'00
Asistiremos........... (nº) persoas.
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