
 

 

 

Campus de Verán 
Científico Técnico de Lugo 

Memoria 2013 
 

 



 

 

  



 

 2 

CONTENIDO 

OBXECTIVOS .......................................................................................................................... 4 

DESTINATARIO ....................................................................................................................... 5 

ORGANIZADORES .................................................................................................................... 5 

PUBLICIDADE .......................................................................................................................... 5 

ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO ........................................................................................... 6 

PROGRAMA XERAL DO CAMPUS ................................................................................................ 7 

PROGRAMA DETALLADO ........................................................................................................... 8 

OBRADOIROS E PRESENTACIÓNS .............................................................................................. 10 

PROXECTOS CIENTÍFICOS OU TÉCNICOS ...................................................................................... 10 

ACTIVIDADES LÚDICAS ........................................................................................................... 20 

PARTICIPANTES .................................................................................................................... 20 

MONITORES ........................................................................................................................ 21 

XANTAR .............................................................................................................................. 21 

TRANSPORTE E ALOXAMIENTO ................................................................................................ 21 

ENQUISA ............................................................................................................................. 21 

RESONANCIA NA PRENSA ....................................................................................................... 22 

PATROCINIO ........................................................................................................................ 22 

 

 

  



 

 
 3 

  



 

 4 

OBXECTIVOS 

O Campus de Verán Científico Técnico naceu dunha iniciativa de profesores do 
Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, respondendo á 
necesidade de mellorar a comunicación entre a Universidade e a Sociedade. 

O Campus pretende divulgar a ciencia e a tecnoloxía e achegar a universidade ao 
alumnado de últimos cursos de secundaria e bacharelato. O obxectivo principal é 
fomentar o interese do alumnado preuniversitario pola Ciencia e a Tecnoloxía. 
Tamén quere informar das titulacións relacionadas con elas no Campus de Lugo e 
das súas saídas laborais.  

É un curso eminentemente práctico, con obradoiros e proxectos científicos ou 
técnicos nos que o alumnado ten un contacto directo coas diversas ramas da 
Ciencia e da Tecnoloxía e coa contorna universitaria.  

Achegar a ciencia e a tecnoloxía ao alumnado 
preuniversitario para fomentar o seu interese polas 
mesmas. 

Informar das titulacións relacionadas coa ciencia e a 
tecnoloxía do Campus de Lugo e das súas saídas laborais. 

Axudar ao alumnado preuniversitario interesado na 
ciencia e/ou a tecnoloxía a elixir a titulación a estudar a 
través dun contacto directo coa contorna universitaria 
(instalacións, profesorado e alumnado).  
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DESTINATARIO 

O Campus vai dirixido ao alumnado de cursos altos de ESO e Bacharelato, 
preferentemente 4º de ESO e 1º de BAC dos centros de ensino medio de Galicia.  

ORGANIZADORES 

Campus de Verán foi promovido e organizado polos seguintes profesores da USC: 

• Mercedes Novo Rodríguez (coordinadora, Facultade de Ciencias), 
• Montserrat Valcárcel Armesto (Escola Politécnica Superior) 
• Marta López Alonso (Facultade de Veterinaria) 
• Wajih Al-Soufi (Facultade de Ciencias).  

Contou ademais coa colaboración, totalmente altruísta, de máis de 70 profesores e 
técnicos da USC. 

PUBLICIDADE 

A información sobre o Campus foi publicada en diversos medios: 

• na prensa (El Progreso e La Voz de Galicia) 
• na páxina web http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/index.html 
• na páxina facebook https://www.facebook.com/campcientec 
• con cartas dirixidas aos directores de tódolos centros de ensino medio de 

Galicia 
• con carteis na cidade de Lugo e arredores 
• co reparto de folletos na cidade de Lugo 

 
 

http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/index.html
https://www.facebook.com/campcientec
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ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO 

O I Campus de Verán Científico-Técnico no Campus de Lugo da Universidade de 
Santiago de Compostela celebrouse dos días 25 ao 28 de xuño 2013 nas Facultades 
de Ciencias e Veterinaria e na Escola Politécnica Superior de Lugo.  

As actividades foron de tipo diverso: 

• Presentación das titulacións do Campus de Lugo 
• Visitas a servizos xerais  
• Obradoiros  
• Demostracións prácticas 
• Proxectos científicos ou técnicos 
• Presentacións interactivas 
• Charlas con ex-alumnos das distintas facultades 
• Xincana en inglés 
• Festa de despedida coa presenza do profesorado 
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PROGRAMA XERAL DO CAMPUS 
 

Hora Martes 25 Mércores 26 Xoves 27 Venres 28 

10:00- 
10:30 Recollida de documentación. 

Reparto de proxectos. 
Presentación das titulacións 

Facultade de Ciencias. 
Presentación das titulacións  

Facultade de Veterinaria. 
Presentación das  titulacións 
Escola Politécnica Superior. 

10:30- 
11:30 

Apertura 
11:00 -11:30 h 

Mapa de titulacións no 
Campus de Lugo. 

Obradoiro  
Valoración Nutricional. 

Obradoiro 
Convértete en veterinario 

clínico por un día. 

10:30 -12:00 h 

Obradoiros (en paralelo)  
 
 

 Descanso Descanso Descanso 12:00-12:30 Descanso 

12:00- 
14:00 

Visita a servizos xerais  
Biblioteca Intercentros 

Servizos xerais de 
investigación (CACTUS) 

Demostracións 
Qué fai un Enxeñeiro de 

Procesos Químicos Industriais? 
Demostración de robótica. 

Presentación interactiva 
Un veterinario é moito máis 
que un médico de animais. 

 

Presentacións (en paralelo)  
12:30-14:00 h 

 

14-16 Xantar Xantar Xantar Xantar 

16:00- 
19:00 

Xincana polo Campus. 
(Centro de Linguas Modernas 

(CLM))  

Realización do  
proxecto científico ou 

técnico. 

Realización do  
proxecto científico ou 

técnico. 

Remate do curso  
“Que fixemos estes días?”   

Pinchos e refrescos.  
Encontro con ex-alumnos. 
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PROGRAMA DETALLADO 

Martes 25: Presentación e Visitas. Xincana. 
Salón de Actos da Escola Politécnica Superior. 

10:00-10:30 Recollida de documentación. Reparto dos proxectos. 
10:30-11:00 Apertura do Campus de Verán. 
11:00-11:30 Presentación do mapa de titulacións do Campus de Lugo. 

Presentación: Asunción Pérez (Xefatura da subdivisión de relacións cos centros/UXA) 
11:30-12:00 Descanso (Cafetería da Facultade de Humanidades). 
12:00-14:00 Visita aos servizos xerais.  

Biblioteca Intercentros (Persoal da Biblioteca) 
Servizos xerais de investigación (CACTUS) 
· Unidade de Microscopía Electrónica (Alba Román, María José Pazos) 
· Unidade de Análise Elemental (Verónica Piñeiro, Montserrat Gómez) 
· Unidade de Resonancia Magnética (Carlos Roca) 

14:00-16:00 Xantar (Cafetería da Facultade de Veterinaria) 
16:00-19:00 Xincana polo Campus. Centro de Linguas Modernas (CLM)  

Organizadores: Patricia de Castro, Manuel Fernández. Colaboración de alumnos do CLM. 

Mércores 26: Facultade de Ciencias  
Salón de Actos da Facultade de Ciencias. 

10:00-10:30 Presentación de titulacións da Facultade de Ciencias.  
José Manuel Martínez Ageitos (Decano Facultade de Ciencias),  
Gerardo Pereira Gonçalves (Coordinador do Grao de Enxeñería de Procesos Químicos 
Industriais) e  
Olga Díaz Rubio (Coordinadora do Grao de Nutrición Humana e Dietética). 

10:30-11:30 Obradoiro: Valoración Nutricional. Cristina Fente, Alberto Cepeda, José Manuel 
Miranda. 

11:30-12:00 Descanso  (Cafetería da Facultade de Ciencias) 
12:00-14:00 Demostracións: Que fai un Enxeñeiro de Procesos Químicos Industriais? 

Laboratorios de prácticas da Facultade de Ciencias. María José Vázquez e Gerardo Pereira 
(Enxeñería Química) (coordinadores), Marcelino Maneiro (Química Inorgánica), Rosa Peña e 
Julia Barciela (Química Analítica), José Blanco e Asteria Luzardo (Tecnoloxía Farmacéutica), 
Mercedes Novo e Wajih Al-
Soufi (Química Física). 
Demostración de robótica. 
Roberto Iglesias (coordinador), 
Víctor Álvarez, Adrián Canedo. 

14:00-16:00  Xantar (Cafetería da 
Facultade de Veterinaria). 

16:00-19:00 Proxecto científico 
ou técnico. Facultades de 
Veterinaria e de Ciencias, 
Escola Politécnica. 
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Xoves 27: Facultade de Veterinaria   
Sala de Xuntas da Facultade de Veterinaria. 

10:00-10:30 Presentación de titulacións da Facultade de Veterinaria. 
M Izascun Ibarguren Ariceta (Vicedecana Facultade de Veterinaria) 

10:30-11:30 Obradoiro: Convértete en veterinario clínico por un día. Marta Miranda Castañón 
(coordinadora), Maruska Suárez Rey, Lucas Rigueira Rey, Ana López Beceiro, Blanca 
Villanueva Santamarina. 

11:30-12:00 Descanso (Cafetería da Facultade de Veterinaria).  
12:00-14:00 Presentación interactiva: Un veterinario é moito máis que un médico de animais. 

Presentación das ramas da Veterinaria menos coñecidas: Bromatoloxía, Produción Animal e 
Investigación. Marta López Alonso (coordinadora), Celia Besteiro Rodríguez, Elena Santidrián 
Yebra-Pimentel, Carlos Franco Abuín, Javier Diéguez Casalta, María Isabel Quiroga Berdeal. 

14:00-16:00 Xantar (Cafetería da Facultade de Veterinaria). 
16:00-19:00 Proxecto científico ou técnico. Facultades de Veterinaria e de Ciencias, Escola 

Politécnica. 
 

Venres 28: Escola Politécnica Superior    
Salón de Actos da Escola Politécnica Superior. 

10:00-10:30 Presentación de titulacións da EPS.  
Javier Bueno Lema (Director da EPS) 

11:00-12:00 Obradoiros (en paralelo)  
Observación do sol. : Manuel Andrade. 
Identificar patóxenos e pragas.  Cristina Cabaleiro. 
Visita as árbores do Campus.  Javier Pereira-Espinel. 
A importancia de coñecer o solo para un manexo axeitado e sostible. Esperanza Álvarez, 
Socorro Seoane, Mª José Fernández Sanjurjo e Agustín Merino. 
Evolución da cor en pataca fresca envasada en atmosfera modificada 1. Manuel Gómez 
López, Inés Piñeiro Iglesias, Enrique Arbones e Julio Gómez. 

12:00-12:30 Descanso (Cafetería da Facultade de Humanidades). 
12:30-14:00 Presentacións (en paralelo)  

Aplicacións da termodinámica no “deseño para o outro 90%”. (Deseño Social), Pilar Brocos. 
Medición forestal.  Juan Gabriel Alvarez. Ana Daría Ruíz. 
A enxertía e conservación de recursos xenéticos. Santiago Pereira. 
Pasea nun tractor autónomo.  José Manuel Pereira e Javier Bueno. 
Evolución da cor en pataca fresca envasada en atmosfera modificada 2. Manuel Gómez 
López, Inés Piñeiro Iglesias, Enrique Arbones e Julio Gómez. 

14:00-16:00 Xantar. (Cafetería da Facultade de Veterinaria) 
16:00-19:00 Remate do Curso:  

“Que fixemos estes días?” (O Campus en fotos). Encontro con ex-alumnos.  
Reparto de diplomas. Pinchos e refrescos. Grupo Musical “Demian”. Foto de despedida.  
(Sala de Xuntas e Auditorio da Facultade de Veterinaria). 

 
 

http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/CampusVeran_Obs-Sol_20130628.pdf
http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/CampusVeran_Obs-Sol_20130628.pdf
http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/LA_PROTECCION_DE_LOS_CULTIVOS.pdf
http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/LA_PROTECCION_DE_LOS_CULTIVOS.pdf
http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/Resumo_PilarBrocos.pdf
http://desegni.org/2011/11/24/disenar-para-el-otro-90/
http://www.usc.es/gl/cursos/campcientec/descargas/Campus_de_veran_montes.pdf
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OBRADOIROS E PRESENTACIÓNS 

Realizáronse obradoiros e presentacións 
adaptadas a cada unha das facultades 
participantes: 

Facultade de Ciencias.  

• Obradoiro: Valoración Nutricional 
• Demostracións: Qué fai un Enxeñeiro de 

Procesos Químicos Industriais? 
• Demostración de robótica.  

Facultade de Veterinaria. 

• Obradoiro: Convértete en veterinario 
clínico por un día.  

• Presentación interactiva: Un veterinario é 
moito máis que un médico de animais. 
(Presentación das ramas da Veterinaria 
menos coñecidas: Bromatoloxía, 
Produción Animal e Investigación.) 

Escola Politécnica Superior. 

• Obradoiros (en paralelo) 
o Observación do sol. 
o Identificar patóxenos e pragas.  
o Visita as árbores do Campus.  
o A importancia de coñecer o solo para un 

manexo axeitado e sostible.  
o Evolución da cor en pataca fresca 

envasada en atmosfera modificada  
• Presentacións (en paralelo)  
o Aplicacións da termodinámica no “deseño 

para o outro 90%”. (Deseño Social). 
o Medición forestal.  
o A enxertía e conservación de recursos 

xenéticos.  
o Pasea nun tractor autónomo. 

PROXECTOS CIENTÍFICOS OU TÉCNICOS 
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Realizáronse un total de 15 proxectos científicos 
ou técnicos en grupos reducidos de 3-5 alumnos. O 
alumnos elixiron os catro proxectos que máis lles 
interesaron durante a inscrición e foron asignados 
na orde de inscrición. Practicamente todos 
realizaron un dos proxectos elixidos.  

Os proxectos foron deseñados  e dirixidos por 
profesores dos tres centros implicados.  

Relación de proxectos 

Facultade de Veterinaria 
V1: Prácticas de Veterinaria Clínica 
V2: Animal CSI, realidade ou ficción? 
V3: As análises clínicas como forma de saber o 
estado de saúde dos animais. 
V4: Separación de proteínas mediante 
electroforesis. 
V5: Animais diminutos nas praias galegas: a vida 
entre os grans de area. 
Escola Politécnica Superior 
P1: Multiplicación de árbores por cultivo in vitro. 
P2: Estudo da plasticidade de solos. 
P3: Modelado 3D e medicións mediante 
fotogrametría. 
P4: Medida de caudal no río Miño con equipo 
Doppler. 
Facultade de Ciencias 
C1: Química Computacional. A química no teu 
ordenador. 
C2: Uso dun colorante natural para a elaboración 
dunha escala de acidez. 
C3: Sulfato de cobre, dende a preparación dun 
funxicida ata a protección de ferro. 
C4: Produción de electricidade cunha froita. 
C5: Fabricación de perlitas de alginato conteniendo 
colorantes naturales y yogurt. 
C6: Luz, Cor e Fluorescencia. 
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Proxectos detallados  

FACULTADE DE VETERINARIA 

V1: PRÁCTICAS DE VETERINARIA CLÍNICA 

Día 1: Anestesia, cirugía y hospitalización de 
animales de compañía.  
Objetivo: dar a conocer cual es el protocolo de 
actuación de los veterinarios en los 
procedimientos quirúrgicos. 
Queremos mostrar cuales son los diferentes pasos 
que hay que tener en cuenta en torno a un 
procedimiento quirúrgico en veterinaria. Para ello vamos a seguir a un paciente que 
viene a realizarse una cirugía programada (ovariohisterectomía), siendo testigos de 
todas las actuaciones a los que va a ser sometido. Empezaremos con la tranquilización 
del paciente, preparación del campo quirúrgico, anestesia y monitorización en el 
quirófano, técnica quirúrgica y despertar. 
Profesores: Antonio González Cantalapiedra (coordina), Mariano López García Natalia 
Miño Fariña, Óscar Varela López (Facultade de Veterinaria). 
 
Día 2: Técnicas de Diagnóstico por Imaxe en 
Veterinaria.  
Obxectivo: Coñecer diferentes técnicas de 
Diagnóstico por Imaxe aplicables en Medicina 
Veterinaria. 
En Medicina Veterinaria, tal como ocorre en 
Medicina Humana, véñense utilizando diferentes 
técnicas de Diagnóstico por Imaxe (Radioloxía, Ecografía, Tomografía 
Computarizada, Resonancia Magnética, Gammagrafía..) que facilitan o labor dos 
profesionais na súa actuación clínica diaria. Con esta actividade propoñémonos mostrar 
con casos prácticos a utilidade de distintas técnicas de imaxe, facendo referencia aos 
fundamentos técnicos, equipos e protocolos de exploración de uso máis habitual en 
Veterinaria. 
Profesores: Andrés Barreiro Lois (coordina), José Daniel Barreiro Vázquez, Mónica Vila 
Pastor (Facultade de Veterinaria). 

V2: ANIMAL CSI, REALIDADE OU FICCIÓN? 

Obxectivo: Coñecer algunhas das técnicas 
empregadas nos laboratorios que son necesarias 
para a investigación da causa da morte dos 
animais. 
A morte dos animais en ocasións suscita un 
grande interese social e mediático ben porque se 
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sospeita que poida existir intencionalidade (por exemplo, por envelenamento, falta de 
coidados, maltrato…) ou ben porque é necesario descartar a existencia de 
enfermidades que supoñan un risco para a saúde humana ou/e animal.  Detrás dalgúns 
destes casos, existe unha investigación xudicial que require da colaboración de 
laboratorios especializados. Neste taller participaredes nalgunhas das técnicas que 
habitualmente se empregan para determinar a causa da morte: a necropsia, a toma de 
mostras para estudos laboratoriais, o procesado de tecidos e o seu posterior estudo 
microscópico. Por outra banda, teredes a oportunidade de examinar estruturas óseas e 
esqueletos de diferentes especies o que resulta especialmente útil, por exemplo,  para 
diferenciar ósos de orixe humano e animal ou para a interpretación de lesións óseas de 
orixe traumática. 
Profesores: Mª Isabel Quiroga Berdeal (coordina), Patricia Fernández de Trocóniz, 
Roberto Bermúdez Pose e Sonia Vázquez Rodríguez (Facultade de Veterinaria). 

V3: AS ANÁLISES CLÍNICAS COMO FORMA DE SABER O ESTADO DE SAÚDE DOS 
ANIMAIS: O VALOR DA HEMATOLOXÍA E DA ANÁLISE DE OURIÑOS. 

Obxectivo: Introducir os alumnos no valor das análises 
clínicas veterinarias como ferramenta fundamental para o 
diagnóstico das enfermidades 
Neste breve seminario móstraselles como se extrae 
sangue de cans; mesmo se lles deixa participar mediante 
o emprego de simuladores. Cunha mostra de sangue 
ensínaselles o manexo desta, especialmente o que se 
refire a frotis sanguíneos, de maneira que poidan coñecer 
as diferentes formas celulares que compoñen o sangue, 
tanto de mamíferos coma de réptiles e aves. 
A mesma metodoloxía se aplica para a análise de ouriños: móstraselles como se sonda 
un can e posteriormente implícaselles na realización dun sedimento urinario, 
comparando as diferenzas encontradas entre este e o sedimento da especie humana. 
Profesores: Cristina Castillo Rodríguez (coordina), Joaquín Hernández Bermúdez, Marta 
López Alonso e Víctor Pereira Lestayo (Facultade de Veterinaria). 

V4: SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE ELECTROFORESIS. 

Objetivo: Utilizar la electroforesis sobre geles de 
poliacrilamida- sodio dodecil sulfato para diferenciar los 
perfiles proteicos de diferentes muestras biológicas. 
La técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida en 
presencia de Sodio Dodecil Sulfato (SDS-PAGE), bajo 
condiciones reductoras es un método rápido, 
reproducible y de bajo costo, ampliamente utilizado para 
cuantificar, comparar  y caracterizar proteínas. 
Se basa en la exposición de la mezcla de proteínas a un 
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campo eléctrico, de forma que las moléculas cargadas migrarán al electrodo de 
polaridad opuesta. La movilidad de las moléculas dependerá de la viscosidad del medio, 
del tamaño, de la forma y de la carga de la molécula. 
En el proyecto se tratará de identificar la presencia de determinadas proteínas 
características de las muestras con las que se va a trabajar (caseínas, inmunoglobulinas, 
albúmina, etc.) y se analizará su abundancia relativa o su ausencia, su tamaño y su 
estructura. 
Profesores: Ramiro Barcia Vieitez, Izaskun Ibarguren Arizeta y José Antonio Villamarín 
Cid. (Facultade de Ciencias e Facultade de Veterinaria). 

V5: ANIMAIS DIMINUTOS NAS PRAIAS GALEGAS: A VIDA ENTRE OS GRANS DE 
AREA. 

Obxectivo: Estudar os grans de area que 
constitúen a meirande parte das nosas praias, a 
súa composición mineral e os diminutos animais 
que viven entre eles. 
Os grans de area que constitúen os sedimentos 
deixan entre unes uns pequenos ocos ou espazos 
que están ocupados exclusivamente por auga 
(sedimentos mergullados) ou por unha mestura de 
aire e auga (sedimentos intermareais, sometidos á 
subida e baixada da marea). Estes ocos reciben o nome de intersticios e constitúen o 
hábitat no que viven un conxunto de animais coñecido como “fauna intersticial”. 
Na presente actividade observaremos estes animais en vivo e faremos un estudo dos 
grans de area, para identificar a súa natureza, diferenciando os grans de orixe mineral 
dos que proceden de cunchas e esqueletes baleiros de animais. 
Profesores: Mª Celia Besteiro Rodríguez (coordina), Mª Teresa Losada Ros e Elena 
Fernández Paradela. (Facultade de Veterinaria e Estación de Bioloxía Mariña da Graña 
(Ferrol)). 

ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR 

P1: MULTIPLICACIÓN DE ÁRBORES POR CULTIVO IN VITRO. 

Obxectivo: Ilustrar a aplicación do cultivo in vitro 
na propagación de plantas mediante a realización 
en laboratorio dun subcultivo de brotes de 
carballo e castiñeiro nun medio nutritivo estéril. 
No cadro dos sistemas de propagación vexetativa 
ou clonal das plantas, o cultivo in vitro representa 
unha técnica especialmente útil para propagar 
unha enorme cantidad de individuos nun tempo 
moi curto, nun espazo moi pequeño e en condicións asépticas. Os alumnos, a partir de 
cultivos de carballo e castiñeiro previamente establecidos in vitro, obterán novos 
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explantos que implantarán en recipientes de cultivo con medio fresco, traballando en 
condicións estériles (baixo unha cámara de fluxo laminar). Tiraránse fotos dos explantos 
obtidos por cada alumno no momento de realizar o subcultivo e enviaránselles fotos 
deses mesmos explantos tras un mes no medio, para que os alumnos poidan observar o 
desenvolvemento dos explantos subcultivados.  
Profesor: Juan Luis Fernández Lorenzo, EPS. 

P2: ESTUDO DA PLASTICIDADE DE SOLOS. 

Obxectivos: Análise da evolución das propiedades mecánicas e do comportamento 
fronte a forzas externas cando varía a cantidade de auga que presenta o solo. 
Fundamento teórico: A humidade é un factor fundamental no comportamento 
mecánico dos solos nas obras de enxeñaría, que ten máis importancia canto menor é o 
tamaño da partícula sólida do solo. En función da 
consistencia, para os solos defínense estados físicos da 
materia intermedios entre o sólido e o líquido, atendendo á 
súa resposta fronte a forzas aplicadas sobre a masa de solo. 
Serían o semisólido, o plástico e o semilíquido. 
Ás humidades que serven para separar e definir as 
fronteiras entre eses estados chámaselles límites de 
Atterberg, sendo os máis importantes o límite líquido a 
separación entre estado semilíquido e plástico e o límite 
plástico como separación entre estado plástico e semisólido. 
Resumo: O proxecto consiste en traballar con varias mostras de solos de características 
diferentes e amasadas con diferentes cantidades de auga, para poder analiza-las 
respostas que presentan a esforzos externos. 
Con esas mostras faranse os ensaios de laboratorio normalizados para a determinación 
dos límites de plasticidade e se presentarán casos de patoloxías xeotécnicas debidas á 
plasticidade dos solos.  
Equipamento a empregar durante o proxecto. Á esquerda, culler de Casagrande, á 
dereita tipos de acanaladores, bote pesamostras para a determinación da humidade e 
útiles de amasado. 
Profesor: Carlos Núñez Temes (Escola Politécnica Superior) 

P3: MODELADO 3D E MEDICIÓNS MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA. 

Obxectivo: Ilustrar a avaliación da calidade visual e de 
medida proporcionada pola fotogrametría na 
documentación métrica de obxectos mediante a realización 
en laboratorio dun ensaio de modelado 3D. 
A fotogrametría e unha técnica que permite modelar en 3D 
e realizar medicións de practicamente calquera obxecto que 
poida ser fotografado. Os alumnos, facendo uso do seu 
propio teléfono móbil, serán capaces de obter modelos 3D 
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dun obxecto e poderán facer medicións no mesmo. Asemade, poderán coñecer a 
calidade das medidas feitas co seu móbil, grazas o contraste de errores que se levará a 
cabo mediante un pé de rei. d3mobile 
Profesores: Mariluz Gil Docampo y Juan Ortiz Sanz. EPS. 

P4: MEDIDA DE CAUDAL NO RÍO MIÑO CON EQUIPO DOPPLER. 

Obxectivo: Medición do caudal de auga (volumen/tempo) no río Miño na ponte romana 
usando un equipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) e tratamento dos datos 
obtidos. 
Resumo: Os perfiladores de corrente de efecto 
Doppler acústicos (ADCP) poden medir de forma 
eficaz as velocidades dos ríos.  Os ADCP necesitan 
que o sensor este en contacto coa auga, para así 
poder transmitir e medir os pulsos sonoros (pings) 
dirixidos a través da columna de auga. Os reflexos 
destes pulsos sonoros, ou ben o eco procedente de 
pequenas partículas ou burbullas suspendidas que 
se moven coa corrente de auga, producen un desprazamento na frecuencia do son 
transmitido, a partir do cal se determina a velocidade.   
Sabendo que o caudal é , se medimos a velocidade de cada punto da sección do río e 
coñecemos a área podemos calcular o valor numérico do caudal. 
A vantaxe da medida do caudal co efecto Doppler é a rapidez da medida, o que ten 
moita importancia cando hai unha chea que provoca variacións importantes do caudal 
do río nun curto espazo de tempo. Debido a que o método ten certos erros, realízanse 
varias medidas e utilizase a media aritmética das mesmas. Posteriormente diante do 
ordenador desbotaremos aquelas medidas que sexan erróneas. 
Profesores: Montserrat Valcárcel Armesto e Jorge Dafonte Dafonte, EPS. 

FACULTADE DE CIENCIAS 

C1: QUÍMICA COMPUTACIONAL. A QUÍMICA NO TEU ORDENADOR. 

Obxectivo: Empregar ferramentas de Química 
Computacional para modelizar o comportamento 
dos sistemas químicos. 
As propiedades dos sistemas químicos dependen 
das súas características a nivel atómico e molecular 
e, en concreto, da súa distribución electrónica. Por 
tanto, para poder comprender o comportamento 
químico é necesario describir adecuadamente o 
comportamento dos electróns nas moléculas. 
Isto é posible se se aplican as leis da mecánica cuántica á Química, o cal dá lugar a 
sistemas de ecuacións tremendamente complexos, que requiren dun enorme esforzo 
de cálculo na súa resolución, mesmo para sistemas sinxelos. 
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Con todo, co desenvolvemento de tecnoloxías informáticas cada vez máis avanzadas, 
xurdiu unha nova rama da Química coñecida como Química Computacional, na cal 
levan a cabo “ experimentos con computador”. Dado un problema químico, resólvense 
as leis que gobernan o seu comportamento mediante cálculo intensivo en 
computadores. Como resultado, obtense información útil en forma de gráficos ou 
imaxes que permiten interpretar de forma sinxela e atractiva o seu comportamento e 
propiedades. 
Neste proxecto, aplicarás ferramentas da Química Computacional para desenvolver 
unha serie de experimentos con computador, que por unha banda permitirán ilustrar 
conceptos tales como orbitais moleculares ou aromaticidade, así como predicir a 
reactividad ou estabilidade dalgúns sistemas seleccionados. 
Profesores: Enrique M. Cabaleiro Lago e Jorge A. Carrazana García (Facultade de 
Ciencias) 

C2: USO DUN COLORANTE NATURAL PARA A ELABORACIÓN DUNHA ESCALA DE 
ACIDEZ. 

Obxectivo: Extraer un colorante natural e utilizalo para 
construír unha escala de acidez (pH). Determinar a acidez 
de produtos de uso cotián. 
Existen substancias na natureza que cambian de cor 
segundo a acidez do medio e pódense utilizar como 
indicadores da acidez/basicidade ou do pH. 
Un deses colorantes (antocianina) atópase nunha hortaliza 
similar ao repolo, pero de cor morada, que se chama col 
lombarda. A súa cor cambia dende o vermello ao amarelo, pasando polo azul e verde, 
segundo o pH. 
No proxecto constrúese unha escala de acidez con disolucións do colorante extraído da 
lombarda para os diferentes valores de pH. Analízanse mostras de diferentes 
substancias da vida cotiá (zume de limón, vinagre, saliva, deterxente, lixivia, xampú de 
pH neutro, leite, etc.) para determinar a súa acidez segundo a cor que presenten. 
Comprobaranse os resultados obtidos con emprego de papel de pH. 
Profesores: Rosa Mª Peña Crecente, Julia Barciela García, Facultade de Ciencias. 

C3: SULFATO DE COBRE, DENDE A PREPARACIÓN DUN FUNXICIDA ATA A 
PROTECCIÓN DE FERRO POR ELECTRODEPOSICIÓN. 

Obxectivo: A partir da preparación do sulfato de cobre 
preténdese familiarizar ao estudante con diferentes 
procesos químicos (ácido-base, redox, etc) facendo fincapé 
na súa aplicabilidade. 
A dixestión do mineral tenorita en medio ácido permítenos 
obter unha disolución acuosa de sulfato de cobre. A partir 
desta disolución realizaranse diferentes experimentos: 
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i) a electrodeposición do cobre en ferro mediante un proceso redox; 
ii) a cristalización do sulfato de cobre pentahidratado; 
iii) a preparación dun funxicida de contacto coñecido historicamente como caldo 

bordelés, ao neutralizar a disolución con cal apagada. 
Profesor: Marcelino Maneiro, Facultade de Ciencias. 

C4: PRODUCIÓN DE ELECTRICIDADE CUNHA FROITA. 

Obxectivo: Xerar electricidade fabricando una pila 
química. Determinar que froita é a mais eficaz na 
produción de electricidade. 
Xa no século XIX os químicos comezaron a xogar con 
froita e cable sendo capaces de xerar electricidade 
mediante unha reacción química. Foi o físico italiano 
Alexandro Volta quen comunicou a Royal Society o 26 
de Xuño do 1800 polo que as pilas denominase 
voltaicas. Dende entón ate hoxe desenvolvéronse 
infinidade de pilas químicas baseadas en múltiples 
reacciones químicas. No proxecto tratarase fabricar una pila voltaica utilizando froita.  
Estudarase que froita produce mais electricidade, que diferenza existe entre una serie 
de pilas colocadas en serie e en paralelo e comprobaremos que podemos alimentar con 
este tipo de pila de froita (unha lámpada, un reloxo, etc). 
Profesor: Antonio Rumbo Gómez, Facultade de Ciencias. 

C5: FABRICACIÓN DE PERLITAS DE ALGINATO CONTENIENDO COLORANTES 
NATURALES Y YOGURT. 

Objetivos: Extraer las sustancias activas procedentes 
de bolsitas destinadas a preparar infusiones frías y 
gelificarlas en forma de perlitas. Obtener yogurt en 
forma de geles con diferentes formas. 
Algunos polímeros de origen natural como el alginato 
obtenido a partir de algas, son aptos para ser utilizados 
en alimentación, en la industria farmacéutica, 
biotecnología, etc. Dichos polímeros carecen de 
toxicidad y debido a que contienen grupos ácidos, se pueden utilizar para la obtención 
de pequeñas esferas de gel con distintas formas y aplicaciones, después de someterlos 
a una reticulación con cationes divalentes (Ca2+, etc.). 
En este proyecto se va a proceder a la: 
1. Gelificación de un líquido obtenido procedente de la preparación de una infusión 
preparada en frío que se caracteriza por presentar coloración, obteniendo perlitas de 
distinta consistencia, y tamaño. 
             1.a. Determinación del tamaño y dureza 
             2.b. Determinar el tiempo de permanencia del colorante en las perlitas. 
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2. Gelificación de un producto cremoso (yogurt) para la obtención de porciones sólidas 
con  diferentes formas. 
Profesores: José Blanco Méndez y Asteria Luzardo Álvarez, Facultade de Ciencias. 

C6: LUZ, COR E FLUORESCENCIA. 

Obxectivo: Que é a cor? Que é a fluorescencia? Como se 
determina a concentración dunha sustancia pola súa cor? 
Que cor ten a clara do ovo? 
A riboflavina ou “Vitamina B2” é un nutriente esencial 
para o noso organismo. É necesaria para a integridade da 
pel e das mucosas e para a visión. As súas fontes naturais 
son as carnes e lácteos, cereais, lévedos e vexetais verdes. 
A riboflavina é unha molécula pequena dunha intensa cor amarela-laranxa que emite 
luz amarela-verdosa cando se ilumina con luz ultravioleta (“ luz negra”).  
Neste proxecto estudaremos a orixe da cor da riboflavina, e veremos como podemos 
usar a súa cor e a súa fluorescencia para medir a súa concentración e cal é a cantidade 
mínima que podemos detectar. Así poderemos determinar a concentración de 
riboflavina en diferentes alimentos, como o leite ou a cervexa. 
A continuación investigaremos unha observación curiosa: por que a cantidade 
importante de riboflavina que contén a clara de ovo practicamente non emite luz 
fluorescente? En que outras condicións “apágase” a luz fluorescente da riboflavina? 
Pódese volver a “acender”? Con estes coñecementos poderemos entender a función 
biolóxica da riboflavina como sistema redox nas células. 
Profesores: Mercedes Novo, Wajih Al-Soufi e Lucas Piñeiro (Facultade de Ciencias). 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

O Centro de Linguas Modernas (CLM) da USC elaborou en cooperación coas 
facultades unha Xincana (quest) polo 
Campus de Lugo.  

Os obxectivos da actividade foron 

• crear unha situación lúdica e 
relaxada para fomentar a 
comunicación entre os/as 
alumnos/as participantes 

• incentivar o uso do inglés como 
lingua no ámbito científico-técnico 

• presentar ao alumnado o Campus de 
Lugo  e as súas instalacións 
académicas e xerais e facilitar a súa 
orientación nos seguintes días do 
curso 

A Xincana foi moi ben recibida. O grupo 
ganador recibiu un diploma e como premio 
uns altofalantes sen fíos e a participación 
nun curso de idiomas do CLM gratuíto. 

 

PARTICIPANTES 

O Campus de Verán 2013 reuniu 69 
alumnos/as (33% rapaces, 66% rapazas) con 
idades de 15-17 años (34 de 4º ESO, 31 de 
1º BAC, 4 de 2º BAC). Deles 35 alumnos 
foron da cidade de Lugo, 23 da provincia de 
Lugo (Outeiro De Rei, Portomarín, Castro de 
Rei, Guitiriz, Monforte de Lemos, Sober, 
Sarria, Cervantes, Baralla, Mondoñedo, 
Lourenzá, Vilalba, Burela), 3 alumnos de 
Sada (A Coruña), 3 alumnas de Valga 
(Pontevedra) e 4 alumnas de Tui 
(Pontevedra).  
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MONITORES 

O Campus contou coa colaboración de 13 
monitores voluntarios dentro do marco do 
programa “A ponte entre o ensino medio e a 
USC”. 

XANTAR 

A matrícula incluíu un refresco e un bocadillo 
pola maña e o xantar no mediodía nas cafeterías 
das facultades. Os alumnos estiveron 
acompañados polos monitores durante o tempo 
libre. 

TRANSPORTE E ALOXAMIENTO 

Non se ofreceu  aloxamento oficial no Campus. 
Sen embargo facilitouse información e axuda ao 
alumnado de fóra da provincia para atopar 
aloxamento na residencia xuvenil de Lugo. 

O transporte con autobús polo recorrido 
Lourenzá – Mondoñedo – Vilalba – Lugo foi 
financiado pola Deputación de Lugo. O resto dos 
alumnos contou con transporte pola súa conta. 

ENQUISA 

Unha vez rematado o Campus de Verán 
realizouse unha enquisa detallada ao alumnado. 
Foron moitos os rapaces/rapazas que expresaron 
o seu desexo de repetir o ano que vén ou que se 
lamentaron de que o Campus fora demasiado 
curto.  

A maior parte das actividades e proxectos foron 
valoradas por enriba de 4 (ningún por debaixo 
de 3), e a satisfacción xeral acadou un 4,5 
(puntuacións de 1 a 5).  
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RESONANCIA NA PRENSA 

A resonancia na prensa foi moi positiva e extensa: 

A Politécnica, Ciencias e Veterinaria 
organizan do 25 ao 28 de xuño o I Campus 
de Verán Científico Técnico Lugo 
Xornal da USC, 29-4-2013 

Tecnología y ciencia en directo 
El Progreso 30-4-2013 

Campus de Verán Científico-Técnico de 
Lugo 
nex, www.coruna.es, 30-4-2013 

O campus abre os seus laboratorios a 
alumnos preuniversitarios 
El Progreso 8-5-2013 

Uns setenta alumnos de Eso e Bac coñecen 
o campus e fan prácticas nel 
El Progreso 26-6-2013 

PATROCINIO 

O Campus foi patrocinado polo Concello de 
Lugo, a Deputación Provincial de Lugo, e 
polas empresas Aresa, Prelo, Garatuxa e 
Dunid. 

  

              

http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2013_04/noticia_0204.html
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2013_04/noticia_0204.html
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2013_04/noticia_0204.html
http://elprogreso.galiciae.com/nova/247730-tecnologia-ciencia-directo
http://elprogreso.galiciae.com/nova/247730-tecnologia-ciencia-directo
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?itemID=1367198213077&c=Page&pagename=Nex%2FPage%2FNex-Generica&itemType=Suceso&cid=1207120231244&argIdioma=gl
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?itemID=1367198213077&c=Page&pagename=Nex%2FPage%2FNex-Generica&itemType=Suceso&cid=1207120231244&argIdioma=gl
http://elprogreso.galiciae.com/nova/249588-campus-abre-laboratorios-alumnos-preuniversitarios
http://elprogreso.galiciae.com/nova/249588-campus-abre-laboratorios-alumnos-preuniversitarios
http://elprogreso.galiciae.com/nova/260493-setenta-alumnos-bac-conecen-campus-fan-practicas-nel?lang=gl
http://elprogreso.galiciae.com/nova/260493-setenta-alumnos-bac-conecen-campus-fan-practicas-nel?lang=gl
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