
Investigacións Ciencia no cole
11 centros, 18 investigacións
Exposición das investigacións  /  Venres, 1 de xuño de 2018  /  Andar 0 e andar 1
Recepción de participantes: 9,45 h

Entre as 10.10  e as 11.15 h
CEIP San Benito de Lérez. Compostaxe na escola, Fluído magnético,  Propagación das 

ondas e Neve radioactiva
CEIP Marcón. Investigacións: Obtención de tinguiduras naturais e estampación 

de teas, Mosaicos e obxectos decorativos con tinguiduras e materiais 
naturais, Conservación dos alimentos e Mulleres embarazadas

CEIP Santo André de Xeve. Investigacións: Somos resineiros
CEIP San Martiño. Investigacións: O corazón ao descuberto, Porque voan os 

avións?, Ósos de goma! e Tempo de reacción
CEIP Ponte Sampaio. Investigación: Os irmáns Nodal, heroes da navegación, A 

segunda vida dos paraugas
CEIP Froebel. Investigacións: Os plásticos, A descomposición das follas,  A imaxe 

de xénero e Construción dun periscopio
CPR San José. Investigacións: Non se pode estornudar cos ollos abertos e 

Discriminación na publicidade.
CEE Príncipe Felipe. Investigacións: Tratamentos de manchas de maneira 

arti�cial ou natural (remedios caseiros) en diferentes texidos. Comparativa
CPR Sagrado Corazón de Placeres. Investigacións: A temperatura da auga e A 

�otabilidade dos peixes
CPR Sagrado Corazón. Investigacións: Froita batida ou froita sólida?, Quen é 

máis forte?, Queremos ser máis saudables e O murchamento das �ores 
cortadas

CEIP Vilaverde. Investigacións: As merendas do recreo do alumnado do centro

Venres 1 de xuño
Ciencia no cole. 09:45 - 13:50 h. Exposicións ao xurado 

dos proxectos “Ciencia no cole”. 10.05 - 11.20 h. 
Escola de Enxeñería Forestal 

Exposición e Xogo das Mulleres Faro. 11.00 / 11.55 / 
12.25 h. Entrada Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación. A través dunha exposición formada 
por unha decena cartaces e un xogo de naipes 
xigante, os visitantes aprenderán moitas e moi 
interesantes cousas sobre dez mulleres pioneiras en 
diferentes eidos da cultura e a ciencia de Galicia.

Rumbo ás Illas. 11.55 / 12.25h  Andar -1 Seminario 3 
(sala de lectura). Escola de Enxeñería Forestal. Unha 
viaxe por terra e mar dende a aula, na que descubrir 
a vida e as curiosidades de moitos seres que habitan 
no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia. Actividade impartida polas guías 
do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia.

Como funciona un telescopio 10.05/ 11.55/ 12.55. 
Andar -1 Laboratorio Hidráulica Escola de Enxeñería 
Forestal. Nesta actividade de astronomía, coa axuda 
dun telescopio refractor, un re�ector, un telescopio 
solar e uns prismáticos, coñeceremos os principios 
básicos do funcionamento de diversos tipos de 
telescopios. FC3 (Fundacion Ceo, Ciencia e Cultura) e 
Área de Astronomía e Astrofísica da Universidade de 
Vigo.

Ciencia musical 10.05/ 11.55/ 12.55  Andar 2 Aula 7 
Escola de Enxeñería Forestal. Un acercamento á 
creación artesanal de sons electrónicos empregando 
para elo diversos materiais cotiáns provintes da 
reciclaxe tecnolóxica.

Arqueoloxía dos sentidos 10.05/ 11.55/ 12.55. Andar 2 
Aula 9 Escola de Enxeñería Forestal. Varios 
instrumentos prehistóricos ocultos en vau¡rias caixas 
pechadas… ¿serán quen os rapaces e rapazas de 
adiviñar de se agocha dentro de cada caixa 
misteriosa?. Unha verdadeira viaxe á prehistoria a 
través de instrumentos propios daquela época!

Ciencia na cociña 10.05/ 11.00/ 12.55. Andar 1 
Laboratorio de Edafoloxía da Escola de Enxeñería 
Forestal. Ciencia e cociña danse a man nesta 
interesante actividade que nos proponen desde o 
CIFP Carlos Oroza na que aprenderemos moitísimas 
cousas sobre a pigmentación dos refrescos e a a 
ósmose da auga a través da membrana dos 
alimentos.

As plantas tamén sofren 10. 05/ 11.00/ 12.55. Andar 1 
Laboratorio Física docencia Escola de Enxeñería 
Forestal. Mediante a observación de organismos 
vivos, insectos e plantas neste caso, achegarémonos 
á gran diversidade que existe na natureza!. Misión 
Biolóxica de Galicia (CSIC).

Mulleres cientí�cas. 10.05/ 11.00/ 12.55. Salón de 
actos. Andar -1 Escola de Enxeñería Forestal. 
Mulleres intelixentes, emprendedoras, valentes… 
mulleres cientí�cas que viviron, estudiaron e 
investigaron en tempos moi diferentes e que 
contribuíron de xeito signi�cativo ao avance da 
ciencia logrando grande achegas!

Circuitos cientí�cos 10. 05/ 11.00/ 12.55. Andar 2 
Laboratorio de Producción vexetal Escola de 
Enxeñería Forestal. Unha divertida Xymkhana de 
actividades cientí�cas na que os participantes 
realizan unha serie de experimentos sobre diversos 
temas cientí�cos.

Como protexer as túas plantas 10.05/ 12.55  Andar 1 
Aula 4 Escola de Enxeñería Forestal. Neste 
interesante obradoiro aprenderemos a protexer as 
nosas plantas fabricando productos a base de 
estrugas, fentos ou xestelas para empregar como 
insectífugos, abonos ou bioestimulantes. Orballo.

De la Sota 10.05/ 11.00/ 12.55 Andar 2 Aula 8 Escola 
de Enxeñería Forestal. Un obradoiro participativo  
para coñecer a �gura de Alejandro de la Sota a través 
dunha experimentación coas formas, materiais e 
volumes do repertorio plástico e visual do famoso 
arquitecto.

Detectives das fotografías 10.05/ 11.00/ 11.55/ 12.25 
Andar 1 Aula 3 Escola de Enxeñería Forestal. Grazas a 
esta proposta trataremos de contribuír á 
alfabetización visual crítica dos nenos e nenas de 
primaria ensinándolles a interpretar nas imaxes 
fotográ�cas que lles rodean algunhas das variables 
que contribúen a construción da feminidade e 
masculinidade hexemónica. 

Ciencia visión 11.00/ 11.55/ 12.25 Andar 2 Aula 6 
Escola de Enxeñería Forestal. Unha selección de 
curtametraxes para aprender ciencia dun xeito 
divertido dan man de verdadeiros especialistas que 
desenvolven os seus traballos en diversas 
universidades españolas. Divulgare (Universidade de 
Vigo)/ Catédra de Cultura Cientí�ca da Universidade 
do País Vasco/. Universitat de Barcelona/ Alberto 
Redondo Documentales

Visita  aos proxectos11.25/ 11.50/ 12.10/ 12.25/ 
12.40 Andar 0.1 e 2 Escola de Enxeñería Forestal. 
Percorrido das alumnas e alumnos de cada centro 
polos stands do resto de colexios participantes en 
Pontenciencia, a Feira da Miniciencia de Pontevedra.

Venres 1 de xuño
Educación Secundaria. 16.30 h - 19:30 h

Exposición proxectos Premios de investigación 2018. 
16.30- 18-30 h. Entrada da Facultade de Ciencias 
Sociais e da Comunicación

Como funciona un telescopio 16.30/ 17.30/ 18.30 h. 
Andar -1 Laboratorio Hidráulica Escola de Enxeñería 
Forestal. Nesta actividade de astronomía, coa axuda 
dun telescopio refractor, un re�ector, un telescopio 
solar e uns prismáticos, coñeceremos os principios 
básicos do funcionamento de diversos tipos de 
telescopios. FC3 (Fundacion Ceo, Ciencia e Cultura) e 
Área de Astronomía e Astrofísica da Universidade de 
Vigo. 

Experimentos sonoros con electromagnetismo 17 h 
Escola de Enxeñería Forestal. Andar 1 Aula 5 Escola 
de Enxeñería Forestal. Un acercamento á creación 
artesanal de sons electrónicos empregando para elo 
diversos materiais cotiáns provintes da reciclaxe 
tecnolóxica.

Como protexer as túas plantas 16.45/ 17.45 Escola de 
Enxeñería Forestal. Andar 1 Aula 4 Escola de 
Enxeñería Forestal. Neste interesante obradoiro 
aprenderemos a protexer as nosas plantas 
fabricando productos a base de estrugas, fentos ou 
xestelas para empregar como insectífugos, abonos 
ou bioestimulantes. Orballo.

Exposición e Xogo das Mulleres Faro. Horario 
continuado. Entrada da Facultade de Ciencias Sociais 
e da Comunicación. A través dunha exposición 
formada por unha decena cartaces e un xogo de 
naipes xigante, os visitantes aprenderán moitas e moi 
interesantes cousas sobre dez mulleres pioneiras en 
diferentes eidos da cultura e a ciencia de Galicia.

Detectives das fotografías Horario continuado. Andar 1 
Aula 3 Escola de Enxeñería Forestal. Grazas a esta 
proposta trataremos de contribuír á alfabetización 
visual crítica dos nenos e nenas de primaria 
ensinándolles a interpretar nas imaxes fotográ�cas 
que lles rodean algunhas das variables que 
contribúen a construción da feminidade e 
masculinidade hexemónica. 

Ciencia visión Horario continuado. Andar 2 Aula 6 
Escola de Enxeñería Forestal. Unha selección de 
curtametraxes para aprender ciencia dun xeito 
divertido dan man de verdadeiros especialistas que 
desenvolven os seus traballos en diversas 
universidades españolas. Divulgare (Universidade de 
Vigo) / Catédra de Cultura Cientí�ca da Universidade 
do País Vasco / Universitat de Barcelona / Alberto 
Redondo Documentales

Visita stands Ciencia no cole Horario continuado. 
Escola de Enxeñería Forestal

Visita stands Premios de investigación 2018 Horario 
continuado. Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación

Sábado 2de xuño 
Ciencia no cole. 10.00 h- 13:50 h Exposición ao xurado 

dos proxectos “Ciencia  en familia” 10.00- 11.15 h. 
Escola de Enxeñería Forestal Andar -1

Música electrónica con materiais cotiás 10.00/ 11.30  
Andar 2 Aula 7 Escola de Enxeñería Forestal. Un 
acercamento á creación artesanal de sons 
electrónicos empregando para elo diversos materiais 
cotiáns provintes da reciclaxe tecnolóxica.

Como extraer ADN 10.15/ 10.40/ 11.10/ 12.05 Andar 1 
Aula 5 Escola de Enxeñería Forestal. O ADN contén as 
instrucións que dirixen as actividades das células e, 
en última instancia, o corpo. Nesta actividade, 
demóstrase como pode aillarse o ADN dunha fresa 
utilizando materiais caseiros comúns.

Pensamento sustentable 12h. Andar 2 Aula 8 Escola de 
Enxeñería Forestal. Empregaremos patacas como 
fonte de enerxía e como materia prima para fabricar 
pequenos obxectos a través da tecnoloxía das 
impresoras 3D.

Como funciona un telescopio  10.00/ 11.00/ 12.00 h. 
Andar -1 Laboratorio de Hidráulica Escola de 
Enxeñería Forestal. Nesta actividade de astronomía, 
coa axuda dun telescopio refractor, un re�ector, un 
telescopio solar e uns prismáticos, coñeceremos os 
principios básicos do funcionamento de diversos 
tipos de telescopios. FC3 (Fundacion Ceo, Ciencia e 
Cultura) e Área de Astronomía e Astrofísica da 
Universidade de Vigo.

Ciencia na cociña 10.00/ 11.00/ 12.00. Andar 1 
Laboratorio de Edafoloxía da Escola de Enxeñería 
Forestal. Ciencia e cociña danse a man nesta 
interesante actividade que nos proponen desde o 
CIFP Carlos Oroza na que aprenderemos moitísimas 
cousas sobre a pigmentación dos refrescos e a a 
ósmose da auga a través da membrana dos 
alimentos.

As plantas tamén sofren 10. 30/ 11.30/ 12.30. Andar 1 
Laboratorio Física docencia Escola de Enxeñería 
Forestal. Mediante a observación de organismos 
vivos, insectos e plantas neste caso, achegarémonos 
á gran diversidade que existe na natureza!. Misión 
Biolóxica de Galicia (CSIC).

Visita stands Ciencia no cole Horario continuado. 
Escola de Enxeñería Forestal

Visita stands Ciencia  en familia 11.30h. Escola de 
Enxeñería Forestal

Visita stands Premios de investigación 2018 Horario 
continuado. Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación

Exposición e Xogo das Mulleres Faro. Horario 
continuado. Entrada Facultade de Ciencias Sociais e 
da Comunicación. A través dunha exposición formada 
por unha decena cartaces e un xogo de naipes 
xigante, os visitantes aprenderán moitas e moi 
interesantes cousas sobre dez mulleres pioneiras en 
diferentes eidos da cultura e a ciencia de Galicia.

Detectives das fotografías Horario continuado. Andar 1 
Aula 3 Escola de Enxeñería Forestal. Grazas a esta 
proposta trataremos de contribuír á alfabetización 
visual crítica dos nenos e nenas de primaria 
ensinándolles a interpretar nas imaxes fotográ�cas 
que lles rodean algunhas das variables que 
contribúen a construción da feminidade e 
masculinidade hexemónica. 

Ciencia visión Horario continuado. Andar 2 Aula 6 
Escola de Enxeñería Forestal. Unha selección de 
curtametraxes para aprender ciencia dun xeito 
divertido dan man de verdadeiros especialistas que 
desenvolven os seus traballos en diversas 
universidades españolas. Divulgare (Universidade de 
Vigo)/ Catédra de Cultura Cientí�ca da Universidade 
do País Vasco/ Universitat de Barcelona/ Alberto 
Redondo Documentales

Conferencia

Que sabemos sobre
os lumes forestais en Galiza?
Impartida por D. Serafín González Prieto,  Doutor en Bioloxía pola Universidad de 

Santiago de Compostela,  Cientí�co del CSIC desde 1994 e Presidente da 
Sociedade Galega de Historia Natural. 

12.30 h Andar -1 Salón de actos Escola de Enxeñería Forestal.
Unha interesantísima conferencia sobre as causas dos lumes forestais que ano 

tras ano castigan os montes de Galicia.
Entrega de Premios. Andar 1 - Salón de Actos de Forestais. Sábado ás 13,30 h
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Investigacións Ciencia en familia
 19 familias ou grupos de familias, 18 investigacións
Exposición das investigacións  /  Sábado, 2 de xuño de 2018  /  Andar -1
Recepción de participantes: 9,30 h

Familias da ANPA BOLBORETA. Marea negra 
Familias da ANPA BOLBORETA. Electricidade no noso entorno
Familia PARIENTE PARADA e familia PIÑEIRO LORENZO. In�uencia das condicións 

de cultivo na xerminación e crecemento das plantas.
Familia SOUTO VILLAMEA. Cuidado con Galileo!
Familia RIVAS OTERO: O crecemento das lentellas
Familia BAQUERO PAZOS: Os segredos dos edi�cios, por que non caen?
Familia CANCELA OTERO e familia OTERO GONZÄLEZ. Bioinvestigación
Familia OTERO GONZALEZ e familia RODRIGO GONZÁLEZ.  Universo Bio
Familia RÚIZ DÍAZ. Cal é o ácido?
Familia RÚIZ DÍAZ. Cantas cores hai nas cores?
Familia PINTOS CASTIÑEIRAS. A lei da estabilidade das frecuencias e outras 

curiosidades matemáticas.
Familia BALBOA TOUZA. Como afectan distintas bebidas á cascara do ovo.
Familia BREA MARIÑO. O lixo no litoral, clasi�cación de residuos de actividade 

pesqueira e residuos cerados por actividade terrestre.
Familia RIAL VIDAL. Avións de papel
Familia RIAL VIDAL. Pendentes
Familia PRADO BARROS. Análises das fotografías na prensa escrita   

como un medio para identi�car valoracións de xénero na sociedade.
Familia DE LIMA PEREIRA DONSIÓN. Os plásticos
Familia BUDIÑO RODRÍGUEZ. Proporción ou non proporción, esa é a cuestión.

A mostra cientí�ca de coles e familias. 2018
1 e 2 de xuño
Escola enxeñaría forestal
Facultade CC Sociais e Comunicación
educacion.pontevedra.gal

Agradecemos
a colaboración de: 
— Universidade de Vigo
— Fanpa
— Divulgare
— Parque Nacional Illas 

Atlánticas
— CIFP CarlosOroza
— CSIC
— MisionBiolóxica (CSIC) 
— Incipit (CSIC)
— Unidad de Cultura cientí�ca 

de la UPV
— Alberto Redondo 

Documentales 
— Universitat de Barcelona- LA 

UB Divulga
— Setga
— Orballo
— Hifas da Terra
— Cristalería Pontevedresa


