
4. Inscricións (en todos os obradoiros)
• As inscricións son gratuítas e efectuaranse no Departamento de Xuventude (Avenida de Naturais, 

44, entresollado).
 • Veciños/as de Fene

✓ Do 10 ao 12 de xuño en horario de 9:00 a 14:00 h. O día 10 tamén en horario de 16:00 a 18:00 h.
 • Veciños/as doutros concellos

✓ 13 e 14 de xuño, en horario de 9:00 a 14:00 h (só se quedaran prazas vacantes, extremo que se 
anunciará na páxina web fene.gal)

• Para formalizar a inscrición hai que achegar:
• Ficha de inscrición cuberta en todos os seus extremos (para os/as menores de 18 anos, hai que 

cubrir a autorización do pai/nai ou representante legal).
• Volante de empadroamento (só para veciños/as de Fene)

• As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición

MÁIS INFORMACIÓN
Departamento de Xuventude (Avda. Naturais, 44, entresollado dereita, 15500 Fene. Teléf.: 981 340 366.
Correo electrónico: cultura.deportes@fene.gal
Web: h�p://www.fenecidadan.gal

DO 24 DE XUNO AO 13 DE XULLO
NO PAVILLON DA XUNQUEIRA
(SAN VALENTIN)

~
´

´

~
´

NO DEPARTAMENTO DE XUVENTUDE

(AVENIDA DE NATURAIS 44, ENTRESOLLADO)
DO 10 AO 14 DE XUNO. PRAZAS LIMITADAS.
CUBRIRANSE POR RIGOROSA ORDE DE INSCRICION

cultura.deportes@fene.gal - Tlf. 981 340 366

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado

FICHA DE INSCRICION PROGRAMA FENE DRON

 Obradoiro e núm. .........................................................
Nome:..........................................................................................................................................................................................................................................
Apelidos: ...................................................................................................................................................................................................................................

Data de nacemento: .......................... /............................................................................. / ..................................

domiciliado en ....................................................................................................................................................................................................................

C.P. ........................................ , parroquia ...................................................................., Concello ...............................................................................

Correo electrónico: .........................................................................................................................................................................................................

Teléfonos de contacto: .................................................................................................................................................................................................

OBRADOIRO NO QUE ME MATRICULO:
Persoas entre 14 e 18 anos
❑ Obradoiro A) 1ª Quenda (de 10:00 a 11:30 h )
❑ Obradoiro B)  (de 12:00 a 13:30 h)
Persoas de entre 18 e 30 anos:
❑ Obradoiro C) Sen experiencia e coñecementos previos de drons 
❑ Obradoiro D) Con experiencia e coñecementos previos de drons

D/Dª ............................................................................................................................................................................................................................................ ,
Nai/pai/representante legal do/a menor ..................................................................................................................................................... ,
Autorizo esta matriculación.

Fene, .......................de xuño de 2019

Asdo.- 

Consentimento expreso de inclusión dos datos recollidos neste formulario nun ficheiro, para o seu tratamento coa finalidade de 
facilitar a xestión deste procedemento, en cumprimento do disposto na lexislación vixente  de protección de datos de carácter persoal. 
Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, mediante escrito dirixido ao 
Concello de Fene, Praza do alcalde Ramón Souto González s/n. 15500 Fene. A cumprimentación e sinatura deste documento suporá a 
prestación do consentimento para dito tratamento.

✂



Fene Dron é un proxecto divulgativo e formativo sobre o uso da tecnoloxía de drons e as súas 
aplicacións en beneficio da sociedade.

O ámbito laboral experimenta un importante proceso de cambio polo avance das novas 
tecnoloxías, que teñen o potencial necesario para transformar as vidas e as prácticas laborais cun 
impacto que será cada vez maior, a medida que se multipliquen as interaccións entre os robots e as 
persoas.

O mundo dos drons, ademáis, ten unha forte presenza en Galicia, con numerosas empresas e 
proxectos de innovación que se están aplicando xa en diferentes eidos como salvamento marítimo, 
agricultura de precisión, combate da velutina, detección de incencios, inspección en lugares de di�cil 
acceso, etc... Ademáis, en Galicia temos o aeródromo das Rozas, en Lugo, que é un referente europeo 
para aeronaves non tripuladas (Drons).

Por todo isto, propoñemos unha formación educativa e lúdica, potenciando o coñecemento e a 
autoaprendizaxe sobre o mundo dos drons, ou o que é o mesmo, ao redor dunha disciplina STEM que 
incentivará aos mozos e mozas a súa curiosidade por desenvolver unha carreira de futuro neste eido 
tan demandado.

Formarase a 44 mozos e mozas non só en voar drons, se non en todos os coñecementos que 
vinculados ao mundo dos drons e ás disciplinas STEM: enxeñería, impresión 3D, electricidade, 
electrónica, …

Aprenderán a soldar cables, nocións de impresión 3D, o funcionamento dos motores eléctri-
cos, sobre baterías e voltaxes, a estimación de tempo de voo en función do peso, aprenderán a 
construir un dron... e unha morea de coñecementos prácticos que os axudarán a emprender unha 
aprendizaxe autónoma nesta disciplina.

Durante 3 semanas, formarase a rapaces e rapazas de entre 14 e 30 anos, tanto sen coñecementos 
previos, coma aos que xa teñen un dron e queren mellorar e aprender sobre reparación, construcción, 
pilotaxe deportivo, aplicacións civís dos drons, etc.

OBRADOIROS: TIPOLOXÍA, DESTINATARIOS/AS, PRAZOS DE INSCRICIÓN E DATAS DE 
DESENVOLVEMENTO

1. Obradoiro para rapaces e rapazas de entre 14 e 18 anos (A e B)
 Destinatarios/as: Persoas de entre 14 e 18 anos cumpridos.
 Prazas que se ofertan: Un total de 24 prazas, 12 en cada quenda.
 Datas e lugar  de realización do obradoiro:

• Pavillón da Xunqueira (San Valentín) dende o 24 de xuño ao 11 de xullo (de luns a xoves) e exhibi-
ción final o sábado 13 de xullo.

Horarios:
• 1ª Quenda, de 10:00 a 11:30 h. (12 participantes)
• 2ª Quenda, de 12:00 a 13:30 h. (12 participantes)
• Exhibición final (todos/as os/as participantes) o sábado 13 de xullo de 10:00 a 13:00 h.

 Luns Martes Mércores Xoves

 24 xuño 25 xuño 26 xuño 27 xuño

Semana 1

Exhibición de Drons.
Presentación sobre o 

uso dos drons e 
normativa.

Concurso de 
preguntas con 

Kahoot.

Charla sobre as partes 
dun dron.

Concurso de 
preguntas con kahoot.

Práctica de drons 
terrestres e aréreos.

Proxecto Maker: 
Soldar, cortar, 
electricidade, 
electrónica,

impresión 3D.

Proxecto Maker: 
Soldar, cortar, 
electricidade, 
electrónica, 

impresión 3D.

Práctica de habilidades 
de voo con retos de 

crecente
dificultade.

Práctica de habilidades 
de voo con retos de 

crecente
dificultade.

Presentación sobre 
compoñentes 

electrónicos dun dron. 
Concurso de preguntas 

sobre o tema.
Perfeccionamento de 

voo.

Presentación sobre 
compoñentes 

electrónicos dun dron. 
Concurso de preguntas 

sobre o tema.
Perfeccionamento de 

voo.

Brico-Dron: Cómo 
amañar un dron, 

prácticas de electrici-
dade, soldadura, 

montaxe, …
Perfeccionamento de 

voo.

Brico-Dron: Cómo 
amañar un dron, 

prácticas de electrici-
dade, soldadura, 

montaxe, …
Perfeccionamento de 

voo.

Ensaio e práctica de 
voo no circuíto oficial 

da exhibición final o 13 
de xullo.

Ensaio e práctica de 
voo no circuíto oficial 

da exhibición final o 13 
de xullo.

 1 xullo 2 xullo 3 xullo 4 xullo

Semana 2

 8 xullo 9 xullo 10 xullo 11 xullo

Semana 3

2. Obradoiro para persoas entre 18 e 30 anos sen coñecementos previos en drons (obradoiro C)
Destinatarios/as: Persoas de entre 18 e 30 anos cumpridos.
Prazas que se ofertan: Un total de 10 prazas.
Datas e lugar  de realización do obradoiro:
• Pavillón da Xunqueira (San Valentín) venres 28 de xuño, 5 e 12 de xullo. Exhibición final o sábado 

13 de xullo.
Horarios:
• De 10:30 a 12:30 h (10 participantes)
• Exhibición final (todos/as os/as participantes) o sábado 13 de xullo de 10:00 a 13:00 h.
Programa de actividades:

 10:30 11:30 12:30

 10:30 11:30 12:30

Venres

28 de

xuño

Venres

5 de

xullo

Exhibición de Drons. Presentación sobre o uso dos 
drons e normativa.

Entrega de documentación 
sobre normativa.

Resolución de dudas.

Práctica con drons terrestres e 
aereos.

Presentación das partes dun 
dron.

Compoñentes electrónicos, 
tipoloxías, e onde mercalos. 

Baterías; tipos, usos e 
coidados.

Brico-Dron: Cómo amañar un 
dron, demostración de averías 

habituais e cómo amañalas.

Práctica de perfeccionamento 
de voo.

Venres 12
de xullo Perfeccionamento de voo no circuito da carreira de exhibición.

3. Obradoiro para persoas entre 18 e 30 anos con experiencia e coñecementos previos en drons 
(obradoiro D)
Destinatarios/as: Persoas entre 18 e 30 anos cumpridos.
Prazas que se ofertan: Un total de 10 prazas.
Datas e lugar  de realización do obradoiro:
• Pavillón da Xunqueira (San Valentín) sábados 29 de xuño e 6 de xullo. Exhibición final o sábado 13 

de xullo.
Horarios:
• De 10:30 a 12:30 h (12 participantes)
• Exhibición final (todos/as os/as participantes) o sábado 13 de xullo de 10:00 a 13:00 h.
Programa de actividades:

Práctica de perfeccionamento 
de voo.

Sábado

29 de

xuño

Exhibición de Drons. Presentación sobre o uso dos 
drons e normativa.

Entrega de documentación 
sobre normativa.

Resolución de dudas.

Práctica con drons
terrestres e aereos.

Sábado

6 de

xullo

Presentación das partes dun 
dron.

Compoñentes electrónicos, 
tipoloxías, e onde mercalos. 

Baterías; tipos, usos e coidados.

Brico-Dron: Cómo amañar un 
dron, demostración de averías 

habituais e cómo amañalas.


