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Comunicacions 
 
El Comitè Organitzador anima la comunitat docent i 
d’historiadors de la ciència i de la tècnica a 
participar activament en el Simposi, presentant 
comunicacions en alguna de les àrees temàtiques 
següents: 
 
• Història de l'educació científica. 
• Instrumentació i col·leccions científiques en 

l'ensenyament de la ciència. 
• Tecnologies de la informació i la comunicació. 
• Acoblament de la història de les ciències i de 

les tècniques en el currículum educatiu. 
• La història de la ciència en la formació del 

professorat. 
• La implementació de la història de les ciències i 

de les tècniques a l’aula. 
• Secció de temes lliures. 
 

 
Dates que cal recordar 

 
-  19/11/2012: termini per a la recepció de resums 
de propostes de comunicacions. 
-  03/12/2012: confirmació de les comunicacions 
acceptades. 
-  16/12/2012: termini per a la inscripció reduïda. 
-  07/01/2013: publicació del programa definitiu. 
 

Inscripcions 
 
Per formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta 
d’inscripció adjunta i el comprovant de pagament 
per correu electrònic a simposio@sehcyt.es. La 
inscripció inclourà el dret a assistir al Simposi i a 
rebre el llibre d’actes corresponents. 
 
Fins al 15 de desembre de 2012, la quota 
d’inscripció general són 60€, i per als socis de la 
SEHCYT i de la SCHCT, 50€. A partir del 16 de 
desembre de 2012 la quota serà de 70€. El 
pagament s’ha de fer efectiu mitjançant 
transferència bancària al compte de la SEHCYT 
2101 0005 14 0012604955, indicant el vostre 
cognom a observacions. 
 
Si voleu aprofitar ara l’oportunitat per fer-vos soci de 
la SEHCYT o de la SCHCT, podeu omplir i enviar 
els formularis de sol·licitud que trobareu a les 
pàgines web d’ambdues Societats 
(http://www.sehcyt.es, http://schct.iec.cat). 
 

Lloc de celebració del Simposi 
 

Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47 
08001 Barcelona 

 
Per a més informació: 

 
simposio@sehcyt.es 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

VII Simposi Ensenyament i Història  
de les Ciències i de les Tècniques 

 
Nom i Cognoms  
……………………………………………………… 
Adreça de correu electrònic  
……………………………………………………... 
Adreça postal 
……………………………………………………… 
…………………….……………………………….. 

Soci SEHCYT i/o SCHCT? □ SÍ  □ NO 

Si presentes comunicació indica: 
Àrea temàtica  
………………..……………………………….…… 

Títol provisional de la comunicació  
………………………………………………………
……………………………………………….…….. 

Resum (300 paraules) 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Butlleta disponible en Word a la web de la SEHCYT. 


