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XXXIII CONGRESO DE ENCIGA

LIMIAR
A comezos de ano a situación de pandemia xerada pola Covid-19 provocou unha viravolta nas
nosas vidas que, como non podía ser doutra forma, afectaba á celebración do congreso. A comezos
do verán, vendo que a situación sanitaria non melloraba e, xunto cos organizadores do que ía ser
o congreso presencial en Ponteceso, Teresa Varela Abelenda e Andrés López Fontán, valoramos
aprazalo, unha decisión difícil aínda que hoxe podemos dicir que axeitada.
Non obstante, deter a actividade principal da asociación non nos satisfacía e, a finais do verán,
animámonos a organizar o XXXIII Congreso de ENCIGA coa particularidade de ser en rede.
Afrontamos este congreso como un novo reto, moi diferente ao de anos anteriores pero con moita
ilusión e responsabilidade para que o poidamos aproveitar ao máximo.
Agardamos que esta modalidade non vos defraude. Somos conscientes de que este ano non
poderemos vernos en persoa pero, polo menos, teremos a oportunidade de intercambiar
experiencias e demostrar que o ensino das ciencias e das matemáticas avanza de forma intensa
para lograr unha educación cada vez mellor.
Por adiantado, pedimos desculpas polos erros e agradecemos que compartades connosco as
suxestións de melloras a través da enquisa de valoración, con fin de telas en conta en futuras
ocasións.
Non podemos deixar de agradecer o esforzo de Teresa Varela e Andrés López, así como do seu
equipo, para que o IES Eduardo Pondal sexa o lugar de acollida idóneo para celebrar o vindeiro
congreso presencial.

Grazas a todos e todas por participar e facer que este congreso singular na traxectoria de ENCIGA
sexa posible.
O comité organizador do XXXIII Congreso de ENCIGA
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