Inscrición

Con motivo do XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións está
programado un curso, que se impartirán online en datas previas ao congreso (do 13 de
setembro ao 6 de novembro), e finalizará cunha sesión presencial que terá lugar o sábado 6 de
novembro durante o congreso.

- Curso: Aprendendo ferramentas TIC para o ensino da Estatística.

O curso terá un número máximo de participantes de 40 persoas. A admisión neste curso
realizarase por orde de inscrición. O prazo de inscrición para este curso, previo ao congreso,
finaliza o 12 de setembro ou ata completar as prazas*.
O curso ten un custo adicional de 20 euros sobre a cota do congreso, que se abonarán no
momento da inscrición no congreso.
Así mesmo durante o congreso está programado o seguinte obradoiro.

- Obradoiro: Sentido estatístico e actividades para o seu desenvolvemento.

O obradoiro é gratuíto, vai incluído na cota do congreso.
Tanto o curso como o obradoiro serán impartidos por profesionais con ampla experiencia no
uso da Estatística. Estes curso e obradoiro pretenden amosar as aplicacións da Estatística a
diferentes colectivos: enxeñeiros, economistas, persoal sanitario, biólogos, veterinarios,
docentes, profesionais e investigadores que necesitan analizar datos no seu traballo, etc.
A inscrición inclúe o acceso ao programa científico, documentación do congreso e cafés do
descanso (se é posible).

Tipo
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SUPERREDUCIDA

Ata o 6 de setembro (incluido)

REDUCIDA

Ata o 15 de outubro (incluido)

NORMAL

Despois do 15 de outubro

Grupo I

Socios da SGAPEIO e de sociedades con acordos de reciprocidade (SEIO, SPE, RSME e AGAPEMA) e
80€

100€

110€

130€

120€

Grupo II

Non socios
150€
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Grupo III

Estudiantes e desempregados socios
40€

50€

60€

Grupo IV

Estudiantes e desempregados non socios
55€

65€

75€

Curso "As TIC para o ensino da estatística"
20€

20€

non é posible

Por favor, cubra o seguinte cuestionario e máis abaixo atopará a información que necesita
para facer a súa inscrición. Será necesario enviar copia do xustificante da transferencia por
correo electrónico á dirección sgapeio2021@usc.es .
FORMULARIO DE INSCRICIÓN aquí
INFORMACIÓN QUE NECESITA PARA SU INSCRICIÓN
DATOS DA CONTA NA QUE DEBEN REALIZARSE OS PAGOS DAS COTA:
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Titular da conta:

Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de O

IBAN:

ES11 2080 0314 3030 4001 9642

Entidade bancaria:

ABANCA

Código BIC/Swift:

CAGLESMMXXX

DATOS DO CONGRESISTA QUE DEBE INDICAR NO MOMENTO DE REALIZAR O PAGO:
NOME E APELIDOS
CONCEPTO DE PAGO
TOTAL A PAGAR (euros)
ENTIDADE BANCARIA

Política de cancelación
A cancelación deberase realizar por escrito por correo electrónico á dirección sgapeio2021@u
sc.es
antes do
15 de outubro de 2021. Despois de dita data non se efectuará ningún reembolso da cuota.
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