
FICHA TÉCNICA
XXXIV Encontro Galego-Portugués de Educadores/as pola Paz

Raia, Castro Laboreiro-Entrimo - 24, 25 e 26 de abril de 2020
Centro Cívico de Castro Laboreiro. Casa da Cultura de Entrimo

Raia Galego Portuguesa entre o marco 2 e o 53

A participación en actividades illadas é aberta á comunidade, con especial destaque dos actos de homenaxe.
A organización dispón un espazo con actividades para as crianzas, familiares dos/as participantes neste Encon-

tro.

 ) Presentación de comunicacións e experiencias

As persoas que queiran presentar experiencias ou comunicacións deberán informar a organización e enviar o 
resumo das mesmas. Solicítase que estes resumos sexan feitos en soporte informático e enviados por correo elec-
trónico a: americoperes@gmail.com. 

En función do tempo dispoñíbel e do número de comunicacións, a organización poderá seleccionar aquelas que 
considere máis relevantes polo seu contido e/ou relación co tema central do Encontro.

Data límite de entrega: 15 de abril de 2020.

 ) Certificación

Seralles entregado un certificado ás persoas participantes, así como a quen presenten comunicacións/experien-
cias. 

O Encontro será acreditado por Nova Escola Galega para docentes galegos/as e pola Universidade de Vigo para 
outros participantes.

 ) Inscricións

Inscricións por correo electrónico, acompañadas de comprobante de pagamento e xustificación -no seu caso- 
da condición de estudante e de desempregado/a a Galiza: 

Educadores pola paz – Nova Escola Galega
Tel. 981562577 –  e-mail: neg@neg.gal
ABANCA (Nova Escola Galega) IBAN ES77 2080 0300 8530 4008 9500

 ) Prezos:

1. Inscrición e pensión completa en cuarto duplo: (non inclúe xantar/almorzo domingo)

a) Socios/as das entidades involucradas, desempregados/as, até ao día 15 de abril: 95€. Despois desa data: 

105€.

b) Restantes persoas: 105€ até ao día 15 de abril; despois desa data 120€.

c) Acompañantes: 75 euros.

Para facilitar o aloxamento ao maior número de persoas, non haberá cuartos individuais, excepto en casos debi-

damente autorizados pola organización. Nestes casos pagarase un suplemento de 40€.

* Prezos especiais para estudantes universitarios e para crianzas, consultar no correo electrónico: xcid@uvigo.es

2. Só inscrición:

a) Até ao día 15 de abril, socios/as das entidades involucradas, estudantes e desempregados/as: 25€. Res-

tantes persoas: 30€.

b) Despois do día 15 de abril, socios/as das entidades involucradas, estudantes e desempregados/as: 35€. 

Restantes persoas: 40€.
* O prezo dun jantar/cea é de 15€ para persoas que non escollen pensión completa.


