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APRENDENDO DESDE A EXPERIENCIA! 

O Campus de Verán XuvenCiencia, é unha actividade presencial dunha semana de duración 
consistente en obradoiros, charlas interactivas, visitas a servizos e centros de investigación e 
proxectos científico-técnicos ou científico-sociais específicos, nos que o alumnado participa 
activamente e entra en contacto con diversas ramas das ciencias e da tecnoloxía. É unha acción 
do Grupo de Divulgación da Ciencia e da Tecnoloxía da USC (DivULGO), formado por profesorado 
de diferentes áreas e centros do Campus de Lugo con agora tres anos de experiencia e cun 
grande e crecente éxito. Enmárcase na tradición da “Kinder-” e “Junior-Universität” alemá e as 
“Children’s Universities” europeas e forma parte das redes europeas de universidades de nenos 
(EUCU.NET, European Children’s Universities Network) e de campamentos científicos (SciCamp, A 
Network for Science Camps in Europe). 

OBXECTIVOS 

O Campus de Verán XuvenCiencia naceu dunha iniciativa de profesores do Campus de Lugo da 
Universidade de Santiago de Compostela, respondendo á necesidade de fomentar a cultura 
científica e tecnolóxica na sociedade e mellorar a comunicación e a cooperación entre o ensino 
medio e a universidade. 

O Campus XuvenCiencia pretende divulgar a ciencia e a tecnoloxía e achegar a universidade ao 
alumnado de últimos cursos de secundaria e bacharelato. É un curso eminentemente práctico, 
con obradoiros e proxectos científicos, técnicos ou sociais 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. 

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).  

 

http://www.usc.es/gl/servizos/pfid/gruinodoc/divulgo/
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DESTINATARIO 

O Campus XuvenCiencia 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 ou de fóra de 
Galicia.  

ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO 

O III Campus de Verán XuvenCiencia de Lugo celebrouse na semana do 22 ao 26 de xuño de 
2015 no Campus de Lugo. Nel participaron 120 rapazas e rapaces de 15 a 18 anos dos institutos 
de Galicia para afondar, dun xeito lúdico e práctico, no mundo científico. 

Pola parte da organización implicáronse uns noventa profesores das Facultades de Ciencias, 
Veterinaria, Humanidades, Administración e Dirección de Empresas, Formación do Profesorado, 
e a Escola Politécnica Superior, ademais de persoal de administración e servizos da USC. 

Como novidade ofreceuse un itinerario científico-social con actividades nas facultades de 
Humanidades, Administración e Dirección de Empresas e Formación do Profesorado. 

As mañás dedicáronse a diversas actividades xerais nos distintos centros dirixidas a todo o 
alumnado: 

• Charla divulgativa 
• Visitas dos servizos xerais de investigación, do Museo Provincial, do viveiro de empresas 

de Fundación CEL, da Aula de Produtos Lácteos e do Laboratorio de Sanidade e 
Produción Animal  

• Obradoiros e demostracións prácticas nas facultades 
• Un espectáculo científico  
• Unha xincana pola biblioteca e polo campus universitario de Lugo 

As tardes dedicáronse aos proxectos científicos, técnicos ou sociais, que se fixeron en grupos 
pequenos de 4-6 alumnos/as e foron dirixidos por profesorado universitario e persoal de 
investigación. Cada grupo fixo un vídeo curto para presentar o seu proxecto na xornada final do 
Campus. 

Houbo tamén actividades lúdicas para fomentar o contacto entre os participantes, como a 
xincana da primeira tarde, con probas de carácter científico ou técnico en inglés, e a festa de 
despedida, coa presenza do profesorado e entrega de premios aos vídeos dos proxectos. 
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PARTICIPANTES 

O éxito desta nova edición do Campus de Verán Xuvenciencia Lugo reflíctese na alta demanda 
de alumnos, xa que logo de que 170 estudantes solicitaran participar neste programa, os 
organizadores seleccionaron os candidatos para cubrir as 120 prazas ofertadas. Ademais, a 
fidelidade amosada por un nutrido grupo de estudantes fixo que os organizadores optaran por 
habilitar un módulo de “veteranos”, especialmente orientado a este grupo estudantil a fin de 
ofrecerlles obradoiros e visitas distintas ás que xa completaron en edicións anteriores. 

Respecto da procedencia dos estudantes, a maioría das peticións recibidas corresponden a 
estudantes que completaron estudos de 4º de ESO e 1º de BAC en centros educativos da 
provincia de Lugo e do resto de Galicia, aínda que tamén hai persoas interesadas de fóra de 
Galicia. Un feito que dá idea da diversa da procedencia de estudantes é que arredor de 48 se 
acolleron ao servizo de aloxamento ofertado entre os días 21 e 27 de xuño na residencia 
universitaria Abeiro da capital luguesa, unha estadía que estivo supervisada por técnicos e 
monitores da A.D.C. Lumieira Lugo. 

En detalle, o Campus de Verán XuvenCiencia 2015 reuniu 120 alumnos e alumnas (25% rapaces, 
75% rapazas) con idades de 15 a 18 anos (59 de 4º ESO, 53 de 1º BAC, 7 de 2º BAC). Deles, 57 
alumnos foron da Cidade de Lugo, 76 da Provincia de Lugo (Castro de Rei, Lugo, Rábade, 
Triacastela, Antas de Ulla, Taboada, Monterroso, Guitiriz, Sober, Friol, Mondoñedo, O Corgo, 
Sarria, Bonxe, Monforte de Lemos, Vilalba, Friol, Ferreira de Pantón, Lourenzá), 17 alumnos da 
Provincia da Coruña (Vedra, Santiago de Compostela, Ferrol, Ortigueira, Muxía, Carnota, Ames, 
Oza-Cesuras, Bertamiráns, Ribeiras do Sor, Porto do Son, A Coruña), 23 alumnos de Pontevedra 
(Padrenda-Meaño, Valga, Combarro-Poio, Pontevedra, Tui, Nigrán), e 3 alumnos de Ourense 
(Verín). 22 alumnos participaron no programa de “veteranos”. Dos 120 alumnos 111 elixiron o 
itinerario científico-técnico e 9 o itinerario científico-social.  

Ofertamos 19 proxectos científico-técnicos e 4 científico-sociais polas tardes con 44 alumnos na 
Facultade de Veterinaria, 24 na Escola Politécnica Superior, 34 na Facultade de Ciencias, 5 na 
Facultade de Humanidades, 8 na Facultade de Administración e Dirección de Empresas, e 5 na 
Facultade de Formación do Profesorado. Este ano ofertamos aloxamento que aproveitaron 48 
dos 120 alumnos. 
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PROGRAMA XERAL DO CAMPUS 

PROGRAMA PARA ALUMNADO NOVO 
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PROGRAMA PARA ALUMNADO VETERANO 

 



6 III Campus de Verán XuvenCiencia|Universidade de Santiago de Compostela 

 

PROGRAMA DETALLADO 

Itinerarios: CT (científico-técnico), CS (científico-social), CTV (científico-técnico veteranos) 

Centros: EPS (Escola Politécnica Superior), VET (Facultade de Veterinaria), CIEN (Facultade de 
Ciencias), ADE (Facultade de Administración e Dirección de Empresas), HUM (Facultade de 
Humanidades), FFP (Facultade de Formación de Profesorado). CACTUS (Edificio dos Servizos 
Xerais de Investigación), APL (Aula de Produtos Lácteos), LASAGA (Laboratorio de Sanidade e 
Produción Animal de Galicia).  

Luns 22 de xuño 
Itinerarios: CT, CS, CTV 
9:00 -  9:30 Chegada/Recollida de documentación Salón de Actos EPS 
9:30 Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña  Salón de Actos EPS 
9:30 – 10:00 Inauguración do Campus de Verán Salón de Actos EPS 
10:00 -10:30 Presentación do Campus de Verán Salón de Actos EPS 
 Explicacións para facer os vídeos (Fundación TIC) 
10:30 - 11:15 Charla “O Club dos lunáticos”, por Manuel Vicente Salón de Actos EPS 
 (Director do Programa Efervescencia da RG) 
11:20 - 11:50 Descanso e almorzo (30 min) Cafetería EPS 
12:00 - 13:45 Xincana - 1ª proba Biblioteca Intercentros 
14:00 - 15:25 Xantar Cafetería VET 
15:30 - 17:30 Xincana: 2ª proba: Quest Campus 
17:30 - 18:00 Entrega de premios Auditorio VET 
18:00 Saída/Recollida alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada VET 
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Martes 23 
Itinerarios: CT, CS, CTV 
9:30 Chegada/Entrega Lumieira Acompaña Biblioteca Intercentros 
9:30 – 11:15  Unha das actividades seguintes: 
 V1a Obradoiros nos Servizos Xerais de Investigación  CACTUS 
  - Analizamos os sales minerais nas bebidas 
  - Pequenos? animais. Microscopia 
  - Un plástico para cada envase 
  - Canta proteína tomamos nos alimentos? 
  - Pequena análise química por RMN 
 V2a Os produtos lácteos: moito mais que leite APL 
 V3a Visita ao Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia 
 V4 Rutas literarias polo Museo Museo Provincial  
11:30 – 12:00 Descanso e almorzo (30 min) Cafetería EPS  
12:00 – 13:45  Unha das actividades  seguintes: 
 V1b Obradoiros nos Servizos Xerais de Investigación  CACTUS 
  -  Analizamos os sales minerais nas bebidas 
  -  Pequenos? animais. Microscopia 
  -  Un plástico para cada envase 
  -  Canta proteína tomamos nos alimentos? 
  -  Pequena análise química por RMN 
 V2b Os produtos lácteos: moito mais que leite APL 
 V3b  Visita ao Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia 
 V5  Visita dos viveiros da Fundación CEL Viveiros da CEL 
14:00 - 15:15 Xantar  Cafetería VET 
15.30 -18:00 Proxecto  científico-técnico ou científico-social 
 P03, P04, P05, P07, P11, P19, P23 Entrada VET 
 P01, P08, P10, P12, P13, P20, P21 Edificio Lab. CIEN 
 P09, P14 Entrada ADE 
 P02, P06, P15, P16, P22 Entrada cafetería EPS 
 P17, P18 (Bus) Entrada FFP 
18:00 Saída/Recollida alumnos/as Lumieira Acompaña Diversos centros 
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Mércores 24 
Itinerario CT 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada CIEN  
9:30 - 9:45 Benvida do decano Salón de actos CIEN 
9:45 - 10:45 Espectáculo “Química curiosa”  Salón de Actos CIEN 
 Grupo 1 (Alumnas/os do obradoiro da aspirina) 
10:45 - 11:15 Descanso e almorzo (30 min) Vestíbulo entrada CIEN 
11:25 - 11:55 Demostración “Robots ao servizo da xente” Laboratorios CIEN 
12:00 - 12:15 Presentación do obradoiro polo coordinador do Grao 
 de Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Laboratorios CIEN 
12:15 - 13:45 Obradoiro: ”Aspirina: do laboratorio á farmacia” Laboratorios CIEN 
 Grupo 2 (Alumnas/os dos obradoiros de nutrición) 
10:50 - 11:20 Demostración “Robots ao servizo da xente” Laboratorios CIEN 
11:25 - 11:55 Descanso e almorzo (30 min) Vestíbulo entrada CIEN 
12:00 - 12:15 Presentación dos obradoiros pola coordinadora do Grao 
 de Nutrición Humana e Dietética  Salón de actos CIEN 
12:15 - 13:45 Un dos obradoiros de nutrición: 
 SEN:   Pon a traballar os teus sentidos! Sala de cata VET 
 VAL:    Valórate para coñecerte mellor Salón de actos CIEN 
 VES:   Vexo, vexo... que ves? Aula de inform. CIEN 
Itinerario CS, CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada ADE 
9:30 - 9:45 Benvida da decana Salón de actos ADE 
9:45 - 13:45  Obradoiro ADE:  Design Thinking Salón de actos ADE 
  Descanso e almorzo (30 min)  Cafetería ADE 
Itinerario CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada principal VET 
9:30 - 13:45  Un obradoiro dos seguintes:  
 VV1: Mundo invisible das enfermidades animais Laboratorio VET 
 VV2: Análise das proteínas do leite e iogur... Laboratorio VET 
 VV3: Bacterias e virus patóxenos Laboratorio VET 
 VV4: Sentinelas do medio ambiente Laboratorio VET 
 VV5: Prácticas clínicas veterinarias Hospital Veterinario  
Todos os itinerarios 
14:00 - 15:15 Xantar  Cafetería VET 
15.30 - 18:00 Proxecto  científico-técnico ou científico-social 
 P03, P04, P05, P07, P11, P19, P23 Entrada VET 
 P01, P08, P10, P12, P13, P20, P21 Edificio Lab. CIEN 
 P09, P14 Entrada ADE 
 P02, P06, P15, P16, P22 Entrada cafetería EPS 
 P17, P18 (Bus) Entrada FFP 
18:00 Saída/Recollida alumnos/as Lumieira Acompaña Diversos centros 
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Xoves 25 
Itinerario CT 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Auditorio VET  
9:30 - 9:45 Benvida do decano e presentación das actividades Auditorio VET 
9:45 - 11:25 Grupo 1: Os segredos dun Hospital Veterinario Hospital Rof Codina 
 Grupo 2: Un dos obradoiros: Facultade VET 
 LAT: Que non deixe de latexar 
 CAN: Encantadores de cans? 
 PLU: Entre garras e plumas 
 ENF: O mundo invisible das enfermidades 
11:30 - 12:00 Descanso e almorzo (30 min) Cafetería VET 
12:05 - 13:45 Grupo 2: Os segredos dun Hospital Veterinario 
 Grupo 1: Un dos obradoiros: Facultade VET 
 TRI: Trichinella: o verme que veu cear 
 COM: Sabes o que comes? 
 CAR: Segredos da carne 
 AMB: Sentinelas do medio ambiente 

 
Itinerario CS, CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada FFP 
9:30 - 9:45 Benvida do decano Salón de graos FFP 
9:45 - 13:45  Obradoiros FFP: 
 Unha vez era o corpo Aula FFP 
 Ponte á sombra e ... Parque Rosalía 
 Descanso e almorzo (30 min)  Cafetería FFP 
Itinerario CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada CIEN 
9:30 - 9:45 Benvida do decano Salón de graos CIEN 
9:45 - 13:45  Un dos obradoiros:  
  VC1: Colorantes: síntese de Sudán I e cromatografía Laboratorio CIEN 
 VC2: Fabricación de perliñas de alxinato Laboratorio CIEN 
 Descanso e almorzo (30 min)  Vestíbulo entrada CIEN 
Todos os itinerarios 
14:00 - 15:15 Xantar  Cafetería VET 
15.30 -18:00 Preparación de vídeos de proxectos  
 P01, P08, P10, P12, P13, P20, P21, P09, P14 Aula Informática CIEN 
 P02, P06, P15, P16, P22, P18 Aula Informática CIEN 
 P03, P04, P05, P07, P11, P19, P23, P17 Aula Informática VET 
18:00 Saída/Recollida alumnos/as Lumieira Acompaña CIEN e VET  
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Venres 26 
Itinerario CT, CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Salón de actos EPS  
9:30 - 9:45 Benvida do decano e presentación das actividades Salón de actos EPS 
9:45 - 11:25 Un dos bloques de obradoiros: Instalacións EPS 
 BI: É o Sol uma estrela tranquila? 
  Pon a proba os teus sentidos! 
 BlI: O enxerto na videira 
  2015 Ano Internacional do Solo 
 BlII: Medir árbores con raio láser 
  Madeira para construción 
11:30 - 12:00 Descanso e almorzo (30 min) Cafetería EPS 
12:05 - 13:45 Un dos bloques de obradoiros: Instalacións EPS 
 BI:  Guiado de tractores con GPS 
  Os médicos das plantas  
 BII: Entre patacas anda o xogo 
  Un proxecto de película 
 BIII: Toca madeira 
  Propagación de castes autóctonas 
Itinerario CS, CTV 
9:30 Chegada/Entrega alumnos/as Lumieira Acompaña Entrada principal HUM 
9:30 - 9:45 Benvida da decana Salón de graos HUM 
9:45 - 13:45  Obradoiros FFP: 
 O Imperio contraataca Aula Informática HUM 
 Performance sobre textos Aula Seminario HUM 
 Descanso e almorzo (30 min)  Cafetería HUM 

 
Todos os itinerarios 
14:00 - 15:15 Xantar  Cafetería VET 
15.30 -17:30 Presentación dos proxectos e concurso de vídeos Auditorio VET 
17.30 -18:30 Charla ex-alumno – Nacho Peón da empresa Zoetis Auditorio VET 
18:00 Recollida de enquisas Auditorio VET 
 Recollida alumnos/as (Lumieira Acompaña) 
18.30 -19:00 Entrega de premios do concurso de vídeos Comedor ABEIRO 
19.00 - Festa de despedida: concerto AULOS e pinchos Comedor ABEIRO  
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OBRADOIROS E PRESENTACIÓNS 

ACTIVIDADES XERAIS  

As dúas primeiras mañás dedicáronse a actividades de 
carácter xeral, con visitas e obradoiros nos Servizos 
Xerais de Investigación da USC (Cactus), así como en 
centros colaboradores como a Aula de Produtos Lácteos 
o Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de 
Galicia, o Viveiro de Empresas da Fundación CEL e o 
Museo Provincial de Lugo. 

Charla divulgativa: O club dos lunáticos: Ao fío do Ano 
Internacional da Luz comentou Manuel Vicente algunhas 
historias da ciencia sorprendentes. Intentou sacar o 
denominador común das actitudes dos científicos e 
amosar a importancia, pasada e actual, que ten a 
comunicación da ciencia. Manuel Vicente é divulgador 
científico e actualmente director e presentador do 
programa de radio Efervesciencia da Radio Galega: 
“Doses de ciencia sen contraindicacións". 

Obradoiros nos Servizos Xerais de Investigación que 
teñen como obxectivo mostrar os grandes 
equipamentos de investigación e as súas aplicacións: 

• Analizamos os sales minerais nas bebidas 
• Un plástico para cada envase 
• Canta proteína tomamos nos alimentos? 
• Pequena análise química por resonancia 

magnética nuclear 
• Pequenos? animais. Microscopia 

Visita na Aula de Produtos Lácteos: baixo o lema “Os 
produtos lácteos: moito mais que leite” ensináronse as 
instalacións e explicáronse os proxectos de investigación 
e desenvolvemento tecnolóxico que se levan a cabo 
neste centro. O obxectivo desta actividade foi achegar o 
estudante á investigación aplicada ao sector lácteo, para 
que sexa consciente de todo o traballo que hai detrás 
de cada produto lácteo que consume. 

Visita no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal 
de Galicia: ensináronse as instalacións e déronse a 
coñecer as análises e estudos que se realizan neste 
laboratorio oficial.  
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Visita e obradoiro no Museo Provincial de Lugo: A visita 
pretendeu descubrir os espazos e contido do Museo 
Provincial de Lugo dunha forma lúdica e indirecta. A 
actividade organizouse en dúas partes. A primeira, consistiu 
na lectura previa do libro Contos de medo no museo, unha 
recompilación de relatos escritos por autores e autoras de 
literatura infantil e xuvenil en lingua galega, e que teñen en 
común como territorio de ficción o propio espazo físico do 
Museo. Na segunda parte, desenvolvida o propio día da 
visita, as e os participantes dividíronse en catro grupos para 
realizar unha das catro rutas polo Museo, baseadas en 
cadanseu relato do libro. Para isto avanzaron a modo de 
desafío co obxectivo de completar unha “folla de ruta” na 
que deberon dar resposta a distintas cuestións referentes 
ao Museo e os relatos.  

Visita aos Viveiros da Fundación CEL: visitáronse as 
instalacións dun dos viveiros de empresas de Lugo, o da 
Fundación CEL. Nesta visita coñecéronse as instalacións, os 
emprendedores, os seus proxectos para ver de primeira 
man como se crea unha empresa.  Vimos como traballan, 
para que serven os espazos de traballo deste tipo, que nos 
proporciona estar nun viveiro, que é un empresa, como son 
os emprendedores, como é o mundo real cando queres 
comezar a túa andaina empresarial, etc... 
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ACTIVIDADES NA FACULTADE DE CIENCIAS  

ESPECTÁCULO CIENTÍFICO: 
 “QUÍMICA CURIOSA". 
O alumnado gozou dun espectáculo con experimentos 
de química e física sorprendentes, que foron 
acompañados polas súas respectivas explicacións.  

DEMOSTRACIÓN DE ROBÓTICA “ROBOTS AO 
SERVIZO DA XENTE” 
Demostración na que se deu a coñecer o potencial dos 
robots. O alumnado puido “xogar” con robots e ver 
parte dos esforzos que se están a facer para que estes 
robots poidan chegar a axudarnos. 

Obradoiro: “Aspirina: do laboratorio á 
farmacia 
O obradoiro tivo como obxectivo mostrar todas as 
etapas necesarias para a elaboración dun produto: 

• Síntese e purificación. 
• Operacións básicas da produción industrial. 
• Análise e control da calidade. 
• Procesado do produto . 

O alumnado puido facer algúns dos ensaios de cada 
etapa. Participou profesorado de diferentes áreas e os 
monitores-titores de Enxeñaría de Procesos Químicos 
Industriais. 

OBRADOIRO: “VALÓRATE PARA COÑECERTE MELLOR” 
O obradoiro tiña como obxectivo dar a coñecer a importancia da nutrición nas nosas vidas. Na 
primeira parte do taller ensináronse os parámetros físicos que permiten valorar o estado 
nutricional dun individuo. Na segunda parte o alumnado realizou unha avaliación da súa dieta 
diaria. 

Obradoiro “Pon a traballar os teus sentidos!“ 
O obxectivo desta actividade foi iniciar aos alumnos no mundo das características sensoriais dos 
alimentos mediante ensaios prácticos nos que se descubriron e percibiron diferentes cheiros, 
sabores, aromas, texturas... En primeiro lugar, realizouse unha pequena introdución sobre como 
se deben utilizar os sentidos e o que se percibe con cada un deles. Traballouse inicialmente con 
substancias patrón para, a continuación, probar e avaliar diferentes alimentos. 
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ACTIVIDADE NA FACULTADE DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

OBRADOIRO “DESIGN THINKING: CREATIVIDADE E RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS COMO BASES PARA A XERACIÓN DE IDEAS” 

Obradoiro práctico. Traballo en equipos para xerar unha nova idea/solución a partir dunha 
necesidade/problema detectada/o (caso: sector téxtil, empresa: Inditex). Selección da mellor 
idea por grupo. Presentación das mellores ideas (todos os grupos xuntos). 
Partimos de tres fases: 
Inspiración: traballamos en grupos poñendo en común as nosas ideas de que está mal, que nos 
gustaría solucionar, que podemos achegar... 
Ideación: buscamos unha solución 
Implementación: a fase mais divertida, buscamos o prototipo da nosa idea, empregando 
métodos como body storming (representando como nun teatro), storyboarding (pintando as 
viñetas), role playing (xogando...) 

XORNADA NA FACULTADE DE VETERINARIA  

Na Facultade de Veterinaria pretendeuse que o alumnado 
coñecese como é o traballo dos veterinarios na súa vida 
diaria. Os alumnos participaron nun dos oito talleres que se 
ofreceron, colaborando na realización de actividades 
prácticas. Ademais fixeron unha visita ao Hospital Veterinario 
Universitario Rof Codina para coñecer algúns dos principais 
servizos (consultas externas, cirurxía, radioloxía, 
hospitalización, coidados intensivos, laboratorio…). 
E para rematar a mañá, tiñan un xantar no que degustaron 
produtos con indicativos de calidade galegos, para 
concienciarnos do que producimos na nosa terra e da 
importancia que teñen os consellos reguladores no control 
de calidade dos produtos finais. 
Obradoiros: 

• Que non deixe de latexar 
• Encantadores de cans? 
• Entre garras e plumas 
• mundo invisible das enfermidades 
• Trichinella: o verme que veu cear 
• Sabes o que comes? 
• Segredos da carne 
• Sentinelas do medio ambiente 

 
Xantar: Consumidores responsables co noso contorno. 
Degustación de produtos con indicativo de calidade galegos. 
Lugar: Vestíbulo do auditorio da Facultade de Veterinaria. Menú: Bocadillo de bisté de Ternera 
Gallega con pan de Cea. Táboa de queixos con D.O.P. (Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa e Tetilla). 
Sobremesa: Queixo do Cebreiro con mel de Galicia e Tarta de Santiago. 
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QUE NON DEIXE DE LATEXAR 
Coa información que achega o paciente en forma de ladridos e as pistas que poidan obter a 
partir do exame clínico o alumnado tiña que descubrir qué lle pasa ao seu paciente. 

Neste obradoiro o alumnado facía de veterinario e puido ollar para o que son as diferentes 
etapas de diagnóstico médico e supervisar a implantación de varias tecnoloxías para a 
investigación da enfermidade. 

ENCANTADORES DE CANS? 
Nos últimos anos o comportamento canino espertou grande interese na nosa comunidade e 
son moitos os programas televisivos, artigos e libros que podemos encontrar sobre este tema. 
Non obstante, cal desta información é correcta? Cal podería ser incluso perigosa para nós e os 
nosos cans? Neste taller derrubamos mitos e lendas sobre o comportamento dos nosos 
compañeiros de catro patas e aprendemos a comunicarnos con eles. 

FAUNA SILVESTRE NA CONSULTA: ENTRE GARRAS E PLUMAS 
Neste obradoiro traballabamos con distintas especies silvestres propias da nosa fauna 
autóctona e especies exóticas invasoras (para ver a problemática que xeran sobre a 
biodiversidade).  

Primeiro aprendemos a diferenciar as principais especies polos seus trazos máis característicos 
empregados para clasificalas (plumas, picos, garras ou forma das ás, patas ou corpo) e obter 
información do seu modo de vida e alimentación (nadadora, mergulladora, predadora, 
gabeadora, limícola, herbívora, etc.). 

Os alumnos observaron como se manexa a fauna silvestre: procurando evitarlles danos ás 
persoas e reducindo o estrés que lles provocamos aos nosos pacientes. E finalmente puideron 
practicar técnicas habituais na clínica tratando de curar unha ave enferma, como colocación de 
vendaxes, toma de mostras ou temperatura e administración de medicación mediante 
inxeccións (intramuscular, subcutánea ou oral) ou sondaxe estomacal. 

MUNDO INVISIBLE DAS ENFERMIDADES 
Os anatomopatólogos (ou patólogos) son especialistas veterinarios que se ocupan do 
diagnóstico en laboratorio de moitas enfermidades. O seu traballo baséase na interpretación 
dos cambios microscópicos que se producen en células (citoloxías) ou tecidos (biopsias). Neste 
obradoiro o alumnado “traballou” no laboratorio tomando mostras que prepararon para o seu 
estudo microscópico. Ademais participaron nunha sesión de diagnóstico na que coñeceron 
algúns dos criterios que axudan a decidir un tratamento ou predicir o comportamento futuro 
dunha determinada enfermidade (prognóstico). 
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TRICHINELLA : O VERME QUE VEU CEAR 
Neste obradoiro o alumnado traballou cun parasito que, grazas ao labor 
dos veterinarios, está case erradicado da cadea alimentaria nos países 
desenvolvidos, aínda que, de vez en cando, senta á nosa mesa sen ser 
convidado.  

Os participantes no obradoiro coñeceron a Trichinella spiralis, un verme 
que se pode atopar na carne, e tiveron a oportunidade de meterse na 
pel do veterinario, realizando diferentes técnicas (compresorio, dixestión 
artificial e serodiagnóstico) para detectar a presenza do verme e así, 
impedir que a carne infectada chegue ata o consumidor. 

SABES O QUE COMES? 
No presente obradoiro coñeceuse qué se entende por peixes e produtos da pesca, os distintos 
grupos de produtos, como se diferencian entre eles e aquelas características que permiten 
determinar a súa orixe (por exemplo: crustáceos galegos), como se pode determinar a súa 
frescura e en que se basean os controis sobre estes produtos, entre outros. 

SEGREDOS DA CARNE 
O obxectivo foi aprender a cociñar a carne dunha maneira sinxela 
participando nunha sesión de cociña en directo (show cooking). 

Neste taller o alumnado puido coñecer cales son as claves dunha das 
producións gandeiras máis importantes en Galicia como é a de carne 
de vacún de calidade, que ampara a Indicación Xeográfica Protexida 
"Ternera Gallega". Ademais abordáronse aspectos tecnolóxicos, 
nutricionais e culinarios da carne. Descubriron algúns dos segredos 
que garda este produto relacionados coas súas características 
sensoriais mediante a realización dunha sesión de cociña en directo 
(show cooking), experimentando con distintos cortes a forma 
de conseguir o cociñado perfecto. 

SENTINELAS DO MEDIO AMBIENTE 
A contaminación do medio ambiente é un tema de gran preocupación e tanto as nosas 
mascotas como os animais de granxa poden avisarnos de que algo está indo mal. 

Neste taller o alumnado viu qué características ten que reunir unha especie animal para ser 
unha boa sentinela do medio ambiente, qué especies poden seleccionar dependendo do que 
queiramos investigar e que tipo de mostra é a máis axeitada. 

Traballaron ademais nun problema de contaminación real, dende a preparación das mostras 
por dixestión ácida empregando un sistema de microondas ata a determinación analítica por 
espectrometría de masas con plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). 
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ACTIVIDADES NA FACULTADE DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

“UNHA VEZ ERA O CORPO”: DA LEMBRANZA Á ACCIÓN 
O obxectivo deste obradoiro orientouse cara ao descubrimento do propio corpo e dalgunhas 
accións motrices sinxelas. 

A través dun circuíto con diversas estacións cada participante, de xeito individual e a partir dun 
documento guía, practicou diversas accións motrices durante un tempo determinado. 

A través da práctica e das experiencias individuais, cadaquén foi constatando e/ou descubrindo 
as partes corporais implicadas nas diversas accións motrices, o tipo de execución para cada 
acción solicitada, os materiais máis adecuados en función da resposta motriz propia e tamén 
comprobou como as accións motrices variaron en función do obxectivo motor de cada estación. 

Estas e outras decisións contribuíron a un coñecemento corporal e motor máis específico do 
que tiña cadaquén antes de iniciar o obradoiro. 

PONTE Á SOMBRA E... “IMOS DAR CLASE AO PARQUE.”  
O obradoiro consistiu nunha saída ao Parque Rosalía de Castro, próximo á Facultade de 
Formación do Profesorado, co obxectivo de amosar como se poden ensinar/aprender contidos 
de ciencias e matemáticas dunha maneira contextualizada, interdisciplinaria e dinámica, 
empregando a nosa contorna máis próxima como un recurso que nos ofrece grandes 
posibilidades. 

Guiamos o alumnado polo parque tratando de observar as especies 
vexetais, recoñecendo as características de troncos, follas, froitos, 
flores…; discutindo como tomar mostras ou representar unha parcela 
a escala; empregando distintas ferramentas para calcular densidades 
de árbores e arbustos, medir a altura das árbores ou calcular a 
pendente dalgunha costa. 

A idea foi achegar un modo de facer diferente, amosar que se poden 
“ver con outros ollos” lugares xa coñecidos, observar como se 
manifesta a natureza nas súas diferentes formas, e que isto permite 
ensinar e aprender doutra maneira. 

ACTIVIDADES NA FACULTADE DE HUMANIDADES 

O IMPERIO CONTRAATACA: PATRIMONIO VIRTUAL 
Comprobar como a investigación documental permite a 
virtualización da Historia. 

O alumnado accedeu a través da rede aos contidos do 
proxecto Muralla Dixital. Deste xeito, comprobou como o 
traballo de investigación de fontes documentais, que 
proporcionan información de carácter histórico, está na base 
das recreacións tecnolóxicas en 3D. O resultado que se 
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presenta xunta o rigor historiográfico e o dominio tecnolóxico para a elaboración de produtos 
dixitais que permitan realizar paseos virtuais por épocas pasadas e reforcen o carácter 
experiencial dos procesos de patrimonialización actuais. 

PERFORMANCE SOBRE TEXTOS. FALAR E CONVENCER 
A actividade tivo como obxectivo tomar contacto coa retórica, a oratoria e a análise semiótica 
dunha forma lúdica. 

As dúas profesoras dividiron o alumnado en dous grupos, que tiñan que competir mostrando o 
seu poder de persuasión. A partir dunha serie de anuncios publicitarios que se lles mostraron, 
simulouse que un hipotético cliente indeciso busca a mellor proposta para vender o seu 
produto. Cada grupo, asesorado pola súa profesora, escolleu un dos anuncios e argumentou 
para convencer ao cliente de que a súa proposta é a mellor. 

ACTIVIDADES NA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR 

PON A PROBA OS TEUS SENTIDOS PARTICIPANDO NUNHA CATA DE 
ADESTRAMENTO 
Breve adestramento dos sentidos (gusto, olfacto, vista, 
tacto) como introdución ás técnicas de cata de 
alimentos. 

Comézase a actividade cun breve adestramento dos 
sentidos (gusto, olfacto, vista, tacto) a través do uso 
destes no recoñecemento de texturas, olores, 
sabores... coñecidos preparados en presentacións, 
mesturas ou disolucións a diversas concentracións. 
Posteriormente exercitaranse as habilidades adquiridas 
nunha cata de froitas, zumes e outros produtos de alimentación. 

QUEN SABE O QUE LLE PASA AO MEU CULTIVO? OS MÉDICOS DAS PLANTAS 
Diagnosticar e identificar pragas e patóxenos e coñecer técnicas de control sen efectos 
secundarios. 

Imos ir ao campo de prácticas da EPS ver os síntomas que, como a febre ou as ronchas, nos 
indican se unha froiteira ou unha planta da horta está enferma, imos buscar pragas moi comúns 
agochadas entre as flores e as follas ou no solo; e tamén imos ver os inimigos das pragas que as 
devoran ou poñen os ovos nas larvas e coma Alien medran dentro comendo vivo o insecto para 
logo saír en busca de novas vítimas, deixando pistas para que os técnicos poidan decidir se hai 
que intervir ou non... E tamén aprenderemos que hai moitas formas de controlar as pragas 
ademais de aplicar insecticidas, veremos as trampas para capturar insectos e tamén 
aprenderemos que é posible volver tolos os machos das pragas para que non sexan quen de 
atopar as femias ou como atraelos para que sexan esterilizados ou infectados por virus e 
fungos. 
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É O SOL UMA ESTRELA TRANQUILA?  
Observando as manchas solares 

Trata-se de aprender de uma maneira simples e didática o que é uma estrela descrevendo qual 
é o mecanismo que permite que estes astros tenham estado a iluminar o nosso céu durante 
milheiros de milhões de anos. Em particular, consideraremos o caso da estrela mais próxima a 
nós: o Sol. Assim, falaremos do ciclo de atividade solar, da sua relação com a aparição de 
auroras nas zonas polares e da sua hipotética influência no clima da Terra. Também 
dedicaremos especial atenção a uma das suas manifestações mais notáveis, as manchas 
solares. Precisamente, a parte final da atividade consistirá numa observação ao vivo das 
manchas solares mediante um telescópio refletor com filtro solar. 

CONDUCINDO SEN CONDUCIR: GUIADO DE TRACTORES CON GPS  
Dar a coñecer ata que punto a aplicación das novas tecnoloxías e a utilización dos GPS poden 
transformar a forma en que estamos afeitos a ver traballar as máquinas no sector agrario. 

No sector agrario a posibilidade de utilizar instrumentos e tecnoloxías como os sistemas de 
posicionamento global (GPS), combinados coa información que pode ser manexada mediante 
sistemas de información xeográfica (SIX) e a teledetección, están transformando a forma de 
entender e facer agricultura nos países máis desenvolvidos. Con esta actividade queremos dar a 
coñecer a potencialidade da aplicación desta tecnoloxía, facendo partícipes aos alumnos da 
experiencia de conducir distintos tipos de tractores agrícolas, para que poidan comparar o xeito 
de traballar de forma convencional e o xeito de traballar con sistemas GPS que permiten 
controlar e guiar o tractor de forma autónoma e nos introducen de cheo no mundo da 
agricultura de precisión. 

2015 ANO INTERNACIONAL DO SOLO. VEN COÑECER O PROTAGONISTA 
Chamar a atención sobre algo tan importante nas nosas vidas pero tan descoñecido. 

A partir dun cómic imos tratar de chamar a atención sobre a importancia do solo como: 
a) medio de vida para as plantas, os 
animais e o ser humano 
b) medio para a produción de 
alimentos e fibras 
c) medio depurador 

Este recurso tan importante é moi fráxil 
porque: 
a) non é renovable a escala 
humana 
b) é facilmente destruíble 
c) ten que ser herdado polas futuras xeracións nas mellores condicións posibles. 

Polo tanto debe ser protexido de todo o que poida levar á súa perda ou á súa contaminación. 
Propoñemos unha actividade onde os estudantes poidan observar diferentes solos e traten de 
descubrir qué fai distintos uns dos outros. 
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UN PROXECTO DE PELÍCULA 
Como desenvolver e dirixir un proxecto coa axuda do cine. 

As películas de cine en numerosas ocasións relatan un proceso a través do cal os protagonistas 
pasan unha serie de fases e recorren a unha serie de estratexias para lograr un obxectivo. Neste 
sentido, moitas veces parécense ao desenvolvemento dun proxecto –como podería ser a 
construción dun edificio, ou a plantación dun bosque. A partir desta idea, nesta actividade 
tómanse exemplos dende escenas de diferentes películas de cine para introducir os elementos 
máis importantes da dirección de proxectos: a xestión dos tempos, dos recursos humanos, dos 
riscos, do alcance... Decatámonos así de que un proxecto é algo máis que un documento ou un 
trámite: é a capacidade de planificar a maneira na que se poden resolver problemas ou 
aproveitar oportunidades en calquera aspecto da vida e da sociedade. 

O ENXERTO NA VIDEIRA, UN AMAÑO QUE SALVOU O CULTIVO 
Mostraremos como son as plantas de videira hoxe en 
dia, e como se fai para conseguilas. Por que é necesario 
o enxerto. Como podemos facelo e como fan nos 
viveiros. 

Imos amosar o problema que fixo precisa a enxertía da 
videira. Como se solucionou isto: un dos logros da 
agricultura con medios naturais. Ensinaremos como se 
fan os enxertos en campo e no taller. 

ENTRE PATACAS ANDA O XOGO 
Elaborar patacas de IV gama, listas para ser cociñadas e determinar a súa cor. 

Os participantes na actividade reproducirán nunha planta piloto, o sistema de procesamento 
dunha industria real, onde se elaboran patacas das chamadas de cuarta gama, listas para ser 
cociñadas. As patacas serán da variedade Kennebec con Indicación Xeográfica Protexida, 
cortadas en distintos formatos e os asistentes procederán ao seu envasado ao baleiro e en 
atmosfera modificada de nitróxeno. Ademais procederán á determinación da súa cor, segundo 
o sistema CIEL*a*b*, e á análise e representación dos datos obtidos. 

MEDIR ÁRBORES CON LÁSER ESCÁNER TERRESTRE 
Estudar a estrutura tridimensional do bosque con aparellos de medición láser. 

Nos terreos do Campus que rodean a Escola Politécnica os alumnos realizarán medicións e 
modelos de árbores. O láser escáner pode usarse para estudar a forma xeométrica das árbores 
e a disposición das súas pólas dentro da estrutura do dosel de copas no bosque. Segundo sexa 
a estrutura, cambiará o microclima debaixo das árbores, as especies que habitan o bosque, o 
risco de derrubamentos por vento, o risco de incendios, etc... No laboratorio verán como as 
nubes de puntos recollidas na carballeira e na contorna da Escola Politécnica Superior se 
enlazan, se filtran e depuran para obter mallas tridimensionais e modelos fotorrealísticos dentro 
do ordenador. 
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TOCA MADEIRA. PASEO POLAS ÁRBORES DO CAMPUS 
Amosar a enorme posibilidade de usos que teñen as plantas. 

Cantos produtos proporciona unha árbore? A madeira, os 
froitos e maila casca son só uns cantos deles, pero existen 
outros moitos descoñecidos e abraiantes. 

Co gallo da ruta botánica polo Campus de Lugo, 
realizaremos un percorrido a pé duns 700 m visitando 
algunhas das súas árbores máis salientables para, ao abeiro 
delas, descubrirmos curiosidades, aplicacións e usos 
tradicionais, e como as titulacións da EPS de Lugo axudan a 
xestionar e a conservar este fantástico recurso natural. 

MADEIRA PARA CONSTRUCIÓN. O MATERIAL DO SÉCULO XXI 
Comentar por que a madeira é importante como material de construción ao ser sumidoiro de 
CO2 e cuantificar as súas propiedades mecánicas para o seu uso en estruturas. 

A PROPAGACIÓN E AS CASTES AUTÓCTONAS 
Enxertar, para mostrar cal é o procedemento que permitiu a selección de castes autóctonas que 
son a base de moitas das nosas producións nas denominacións de orixe e nas indicacións 
xeográficas protexidas. 

A propagación das plantas permitiu a selección dos individuos sobresalientes que os 
agricultores cultivaban nos seus campos, dando lugar á elevada diversidade de variedades 
autóctonas que hoxe en día dan cor e sabor ás nosas mesas, dende un viño Albariño ou Mencía 
a unhas mazás Tabardillas, pasando por unhas peras Urracas, unhas castañas De Parede, uns 
pementos de Herbón, ou un trigo de Callobre. Un mundo diverso que hoxe conservamos en 
bancos de xermoplasma, o que permitiu desenvolver un abano moi amplo de denominacións de 
orixe e de indicacións xeográficas protexidas, e outras moitas que están por vir. 
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PROXECTOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS-SOCIAIS 

Realizáronse un total de 23 proxectos científicos-técnicos ou científicos-sociais en grupos 
reducidos de 3-5 alumnos. Os alumnos elixiron no momento da inscrición os proxectos que 
máis lles interesaron e practicamente todos realizaron un dos proxectos elixidos. Os proxectos 
foron deseñados e dirixidos polo profesorado dos centros implicados. Nalgúns casos tamén 
colaborou persoal de investigación. 

Os proxectos foron realizados durante as tardes do martes e do mércores. A tarde do xoves 
dedicouse á elaboración dun vídeo curto (2-3 minutos) para presentarlle cada proxecto aos 
demais participantes. A tarde do venres mostráronse os vídeos e déronse premios aos mellores, 
atendendo á orixinalidade e calidade comunicativa (Premio Aresa Junior) e á calidade e 
adecuación no uso da lingua galega (Premio Proxéctate en Galego). 

Escola Politécnica Superior 
P02: A enerxía do futuro. Simulación dun convertedor de enerxía das ondas mariñas 
P06: Árbores en tubos de ensaio 
P15: Mira ben por onde pisas! 
P16: Modelaxe 3D de precisión de diversos obxectos reais co teu móbil e software gratuíto 
P22: Sabes canto reducen os nosos bosques o efecto invernadoiro? Ven medilo! 
Facultade de Ciencias 
P01: A cor.- Uso dun pigmento natural para a elaboración dunha escala 
de acidez 
P08: Controla ao controlador! Programación do minicomputador 
“Raspberry Pi” 
P10: Do laboratorio á cociña 
P12: Fotosíntese artificial.- Na procura de novas fontes enerxéticas 
P13: Luz, cor e fluorescencia 
P20: Química computacional.- A química no teu ordenador 
P21: Reaccións químicas e electróns: produción de electricidade cunha 
froita e produción de gases con electricidade 
Facultade de Veterinaria 
P03: Análise das proteínas do leite e o iogur mediante electroforese 
P04: Análises clínicas.- Que me pasa doutor? 
P05: Animal CSI: realidade ou ficción? 
P07: Bacterias e virus patóxenos: como facemos para buscalos e saber 
como tratalos 
P11: Fai as túas fotos e mellóraas! Introdución á fotografía científica 
P19: Prácticas clínicas veterinarias 
P23: Un mar de animais: un mundo liliputiense diante dos teus ollos 
Facultade de Humanidades 
P18: Os científicos das letras 
Facultade de Administración e Dirección de Empresas 
P09: Crea o teu anuncio publicitario 
P14: Márketing para o desenvolvemento dun novo produto 
Facultade de Formación do Profesorado 
P17: Narrando historias: proxecto de ilustración animada  
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P01: A COR.- USO DUN PIGMENTO 
NATURAL PARA A ELABORACIÓN DUNHA 
ESCALA DE ACIDEZ 
Obxectivo: Extraer un colorante natural dun vexetal e 
utilizalo para construír unha escala de acidez (pH). 
Determinar a acidez/basicidade de produtos de uso 
cotián. 
Lugar de realización: Facultade de Ciencias 
Responsable(s): Rosa M. Peña Crecente, Julia Barciela 
García  

P02: A ENERXÍA DO FUTURO. SIMULACIÓN DUN CONVERTEDOR DE ENERXÍA 
DAS ONDAS MARIÑAS 
Simular o comportamento dun convertedor de enerxía das ondas na canle de ondas e corrente 
da Escola Politécnica Superior 
Lugar de realización: Escola Politécnica Superior 
Responsable(s): Alberte Castro Ponte, Rodrigo Carballo Sánchez, Iván López Moreira 

P03: ANÁLISE DAS PROTEÍNAS DO LEITE E O IOGUR MEDIANTE 
ELECTROFORESE 

Obxectivo: Fabricar un «iogur artesanal» e analizar as proteínas que 
contén mediante una técnica de laboratorio chamada electroforese 
en xel de poliacrilamida.  
Lugar de realización: Facultade de Veterinaria, Departamento de 
Bioquímica e Bioloxía Molecular 
Responsable(s): Ramiro Barcia Vieitez, Izaskun Ibarguren Arizeta, 
Antonio Villamarín Cid  

P04: ANÁLISES CLÍNICAS.- QUE ME PASA DOUTOR? 
Obxectivo: Coñecer o valor das análises clínicas como ferramentas 
para valorar o estado de saúde dos animais e o diagnóstico das 
enfermidades. 
Lugar de realización: Laboratorio de Patoloxía Xeral e Propedéutica 
Clínica 
Responsable(s): Víctor Pereira Lestayo, Cristina Castillo Rodríguez  

P05: ANIMAL CSI: REALIDADE OU FICCIÓN? 
Obxectivo: Coñecer algunhas das técnicas empregadas 
nos laboratorios necesarias para a investigación da 
causa da morte en animais 
Lugar de realización: Sala de disección, sala de 
necropsias e laboratorio de Anatomía Patolóxica 
Responsable(s): Mª Isabel Quiroga Berdeal, Roberto 
Bermúdez Pose, Patricia Fernández de Trocóniz, Sonia 
Vázquez Rodríguez 
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P06: ÁRBORES EN TUBOS DE ENSAIO 
Obxectivo: Como clonar unha árbore a partir dun fragmento minúsculo... 
Lugar de realización: Laboratorio de Micropropagación da EPS 
Responsable(s): Juan Luis Fernández Lorenzo 

P07: BACTERIAS E VIRUS PATÓXENOS: COMO FACEMOS PARA BUSCALOS E 
SABER COMO TRATALOS 
Obxectivo: Coñecer algunhas das técnicas empregadas nos laboratorios necesarias para a 
detección de bacterias e virus que provocan enfermidades nos animais. 
Lugar de realización: Laboratorio de Enfermidades Infecciosas, Facultade de Veterinaria 
Responsable(s): Gonzalo Fernández Rodríguez, Alberto Prieto Lago, José Manuel Díaz Cao 

P08: CONTROLA AO CONTROLADOR! 
PROGRAMACIÓN DO MINICOMPUTADOR 
“RASPBERRY PI” 
Obxectivo: Imos controlar sensores, motores ou LED 
programando o minicomputador Raspberry Pi. 
Lugar de realización: Aula de Informática da Facultade de 
Ciencias 
Responsable(s): Lucas Piñeiro Maseda, Alfonso Trigo 
Raposo, Wajih Al-Soufi 

P09: CREA O TEU ANUNCIO 
PUBLICITARIO 
Obxectivo: Crear un anuncio publicitario. 
Lugar de realización: Facultade de Administración e 
Dirección de Empresas 
Responsable(s): Fernando Losada Pérez, Pablo 
Durán Santomil, Paula Vázquez Rodríguez, Begoña 
Barreiro Fernández, Belén Bande Vilela, M. Ángeles 
López Cabarcos, Marta Portela Maseda, Jacobo 
Feás Vázquez 

P10: DO LABORATORIO Á COCIÑA 
Obxectivo: Utilización de diferentes compostos químicos na elaboración de receitas de cociña. 
Lugar de realización: Facultade de Ciencias. Campus de Lugo 
Responsable(s): Asteria Luzardo Álvarez, José Blanco Méndez, Antonio Rumbo 

P11: FAI AS TÚAS FOTOS E MELLÓRAAS! INTRODUCIÓN Á FOTOGRAFÍA 
CIENTÍFICA 
Obxectivo: Repasaremos os conceptos básicos da fotografía dixital desde a toma á edición con 
ferramentas e programas informáticos de usos común. 
Lugar de realización: Laboratorio de Anatomía Patolóxica, Facultade de Veterinaria 
Responsable(s): José Mª Nieto Martínez, Ana Paula Losada García 
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P12: FOTOSÍNTESE ARTIFICIAL.- NA PROCURA 
DE NOVAS FONTES ENERXÉTICAS 
Obxectivo: Imos descompoñer auga tanto por vía 
fotoquímica como electrolítica. 
Lugar de realización: Laboratorio QIBioCAT – 
Catalizadores Biomiméticos da Facultade de Ciencias 
Responsable(s): Marcelino Maneiro 
 

P13: LUZ, COR E FLUORESCENCIA 
Obxectivo: Neste proxecto faremos experimentos para 
dar resposta a preguntas como: que é a cor?, que é a 
fluorescencia?, por que os vagalumes brillan na 
escuridade? 
Lugar de realización: Laboratorio da Facultade de 
Ciencias 
Responsable(s): Wajih Al-Soufi, Mercedes Novo 
Rodríguez, Lucas Piñeiro Maseda 

P14: MÁRKETING PARA O DESENVOLVEMENTO 
DUN NOVO PRODUTO 
Obxectivo: Actividade de desenvolvemento de novos 
produtos por parte do alumnado desde unha perspectiva 
de márketing. 
Lugar de realización: Facultade de Administración e 
Dirección de Empresas 
Responsable(s): Fernando Losada Pérez, Pablo Durán 
Santomil, Paula Vázquez Rodríguez, Begoña Barreiro 
Fernández, Belén Bande Vilela, M. Ángeles López 
Cabarcos, Marta Portela Maseda, Jacobo Feás Vázquez 

P15: MIRA BEN POR ONDE PISAS! 
Obxectivo: O obxectivo do proxecto é analizar o comportamento do terreo en que se asentan as 
obras de enxeñaría. 
Lugar de realización: Nave de Vialidade, pavillón 3 da EPS 
Responsable(s): Carlos Núñez Temes 

P16: MODELAXE 3D DE PRECISIÓN DE DIVERSOS OBXECTOS REAIS CO TEU 
MÓBIL E SOFTWARE GRATUÍTO 
Obxectivo: Converterás o teu móbil nunha potente ferramenta de medición e modelaxe 3D e 
poderás facer con el representacións virtuais de precisión de calquera obxecto. 
Lugar de realización: Escola Politécnica Superior 
Responsable(s): Juan Ortiz Sanz, Mariluz Gil Docampo 
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P17: NARRANDO HISTORIAS: PROXECTO DE 
ILUSTRACIÓN ANIMADA 
Obxectivo: Contando historias animadas. 
Lugar de realización: Aula de plástica, Facultade de Formación do 
Profesorado 
Responsable(s): Salvador Cidrás Robles, Vicente Blanco Mosquera 

P18: OS CIENTÍFICOS DAS 
LETRAS 
Obxectivo: Dar a coñecer cal é a misión e os protocolos de 
actuación para o tratamento e conservación da 
documentación antiga.  
Lugar de realización: Arquivo Histórico Provincial de Lugo e 
Facultade de Humanidades 
Responsable(s): Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Ana 
Cabana Iglesia, Elena Freire Paz 

P19: PRÁCTICAS CLÍNICAS VETERINARIAS 
Obxectivo: Descubrir como é a vida dun veterinario clínico, 
dende realizar unha cirurxía nun quirófano ata diagnosticar 
unha enfermidade empregando un ecógrafo ou un aparato 
de raios X. 
Lugar de realización: Hospital Veterinario Universitario Rof 
Codina 
Responsable(s): Antonio González Cantalapiedra, Mariano 
López García, Óscar Varela López, Natalia Miño Fariña, 
Andrés Barreiro Lois, José Daniel Barreiro Vázquez 

P20: QUÍMICA COMPUTACIONAL.- A QUÍMICA 
NO TEU ORDENADOR 
Obxectivo: Empregar ferramentas de química 
computacional para modelizar o comportamento dos 
sistemas químicos. 
Lugar de realización: Aula de informática da Facultade de 
Ciencias 
Responsable(s): Enrique M. Cabaleiro Lago, Jorge A. 
Carrazana García 

P21: REACCIÓNS QUÍMICAS E ELECTRÓNS: PRODUCIÓN DE ELECTRICIDADE 
CUNHA FROITA E PRODUCIÓN DE GASES CON ELECTRICIDADE 
Obxectivo: Reaccións químicas e electróns: produción de electricidade cunha froita e produción 
de gases (H2, O2, Cl2, SO2) con electricidade. 
Lugar de realización: Facultade de Ciencias. Campus de Lugo 
Responsable(s): Antonio Rumbo, Juan Manuel Ortigueira Amor 
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P22: SABES CANTO REDUCEN OS NOSOS 
BOSQUES O EFECTO INVERNADOIRO? VEN 
MEDILO! 
Obxectivo: Medir un dos grandes beneficios dos 
bosques: a cantidade de gases de efecto invernadoiro 
que retiran da atmosfera, reducindo o quecemento 
global.  
Lugar de realización: Bosques experimentais de Begonte 
e Laboratorio da Escola Politécnica Superior 
Responsable(s): Ana Daría Ruiz González, Roque 
Rodríguez Soalleiro, Juan Gabriel Álvarez González 

P23: UN MAR DE ANIMAIS: UN MUNDO 
LILIPUTIENSE DIANTE DOS TEUS OLLOS 
Obxectivo: Coñecer os animais que viven nas nosas 
praias, rochedos e fondos mariños. 
Lugar de realización: Laboratorio de Zooloxía, Facultade 
de Veterinaria 
Responsable(s): Mª Celia Besteiro, Mª Teresa Losada, 
Mario Ayora, Elena Fernández Paradela 
 

PROGRAMA ESPECIAL PARA “VETERANOS” 

Atendendo ao elevado número de alumnado matriculado por segunda vez ofreceuse o 
mércores 24 e o xoves 25 de xuño aos "veteranos" un programa especial con varios obradoiros 
a elixir. Os outros días fixeron as actividades do itinerario científico-técnico do programa xeral. 
O mércores 24.6. (9:45 – 13:45) fixeron un obradoiro entre os ofertados nas Facultades de 
Veterinaria e de ADE: 
Facultade de Veterinaria: 
· VV1: Mundo invisible das enfermidades animais 
· VV2: Análise das proteínas do leite e iogur mediante electroforese 
· VV3: Bacterias e virus patóxenos 
· VV4: Sentinelas do medio ambiente 
· VV5: Prácticas clínicas veterinarias 
Facultade de ADE: 
· Design Thinking 
O xoves 25 de xuño (9:45 – 13:45) participaron nun obradoiro entre os ofertados nas Facultades 
de Ciencias e de Formación de Profesorado: 
Facultade de Ciencias: 
· VC1: Colorantes: síntese de Sudán I e cromatografía 
· VC2: Fabricación de perliñas de alxinato contendo colorantes naturais e iogur 
Facultade de Formación de Profesorado: 
· Érase unha vez o corpo + Ponte á sombra e ... 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

O Centro de Linguas Modernas (CLM) da USC e a Biblioteca Intercentros organizaron en 
cooperación coas facultades unha xincana (quest) polo Campus de Lugo con probas de carácter 
científico, técnico ou artístico en inglés. 

Os obxectivos desta 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, un agasallo e a participación nun 
curso de idiomas do CLM gratuíto. O agasallo foi 
patrocinado pola Fundación Barrié.  

 

Para rematar o Campus de Verán organizouse unha 
festa de despedida, na que se entregaron os premios 
aos mellores vídeos de presentación dos proxectos. 
Houbo tamén pinchos e unha actuación musical.  

XANTAR 

A matrícula incluíu un refresco e un bocadillo pola 
mañá nas cafeterías dos distintos centros e o xantar 
na cafetería da Facultade de Veterinaria. Os alumnos 
estiveron acompañados polos monitores durante o 
tempo libre.  

MONITORES 

O Campus contou coa colaboración de 8 monitores 
voluntarios dentro do cadro do programa “A ponte 
entre o ensino medio e a USC”. 
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PREMIOS 

PREMIO ARESA JUNIOR 2015 

O premio “Aresa Junior 2015” busca promover o interese dos rapaces/as pola ciencia e a 
tecnoloxía e premiar as habilidades creativas, artísticas e de comunicación. Participaron os 
grupos de rapaces/as que realizaron o vídeo do seu proxecto no III Campus de Verán 
XuvenCiencia 2015. 

Vídeo gañador: “Mira ben por onde pisas!”  

María Calvo Ezara (IES Ames, AMES) 
Karen Sara Colares Sena (IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, RIBADEO) 
Uxía Cosmed Peralejo (Apostol Santiago, VIGO) 
Sabela Salgueiro García (IES Poeta Díaz Castro, GUITIRIZ) 

 

PREMIO PROXÉCTATE EN GALEGO 2015 

O premio “Proxéctate en Galego 2015” buscou promover o uso do galego como lingua de 
traballo e comunicación. Premiou a capacidade de transmitir información de forma novidosa, 
creativa e adecuada desde o punto de vista lingüístico. Participaron os grupos de rapaces/as 
que realizaron en galego o vídeo do seu proxecto no III Campus de Verán XuvenCiencia 2015. 

Vídeo gañador: “Narrando historias: proxecto de ilustración animada”  

Lúa Álvarez Domínguez (IES Val Miñor, NIGRÁN) 
Fatima Darriba Fernández (IES Manuel Chamoso Lamas, CARBALLIÑO) 
Sara Fernández Casuso (IES Ames, BERTAMIRANS, AMES 
Ruben Alcala Argüelles (IES Ángel Fole, LUGO) 
Paula García Castro (IES Lucus Augusti, LUGO) 

 

http://www.aresa-agricola.com/
https://youtu.be/7qVKe42IemY
https://youtu.be/qQHS2-71GRo
https://youtu.be/qQHS2-71GRo
https://youtu.be/7qVKe42IemY
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XINCANA-PREMIOS DA FUNDACIÓN BARRIÉ E DO CLM 

EducaBarrié, una iniciativa da Fundación Barrié, entregou un agasallo aos membros do equipo 
gañador da Xincana. Ademais o Centro de Linguas Modernas da USC premiou a cada un dos 
membros do equipo gañador da Xincana cun curso dunha lingua moderna da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Premiados:  
Jaime Blanco Vilariño IES Ramón María Aller Ulloa LALIN 
Álvaro Bonigno Lestón IES Porto do Son, PORTO DO SON 
Eduardo Novoa Peteiro IES Muralla Romana, LUGO 
Iago Rigueiro Alvite IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, LUGO 
Xoel Souto Guitian IES Nosa Señora dos Ollos Grandes , LUGO 
Anxo Rodríguez Álvarez IES Salvaterra de Miño, SALVATERRA DE MIÑO 
Ainhoa García Bellas IES María Sarmiento, VIVEIRO 
Andres Alonso Alvarez IES Lucus Augusti, LUGO 
Alessandra Ghisleni IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, LUGO 
Alberto Vilaboa Fernández IES Nosa Señora dos Ollos Grandes , LUGO 

 

PROGRAMA DE TARDE E NOITE - ALOXAMENTO 

Co fin de favorecer a asistencia de alumnado 
de fóra da cidade de Lugo, ofreceuse un 
programa de tarde e noite organizado pola 
A.D.C. Lumieira Lugo. Este programa incluía 
actividades lúdicas, aloxamento, cea e almorzo 
na Residencia Abeiro, con acompañamento de 
monitores titulados. 

A A.D.C. LUMIEIRA LUGO é unha asociación 
encamiñada a dar servizo aos seus usuarios 
na ensinanza e goce de actividades deportivas, 
culturais e de lecer. 

  
A A.D.C. LUMIEIRA LUGO foi fundada en setembro de 2008 e está inscrita no Rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia (Nº de Rexistro: C – 09880) e no Rexistro de Asociacións do 
Concello de Lugo (Nº de Rexistro: 438).  

http://lumieiralugo.blogspot.com/
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Actividades vespertinas (18:00h a 21:00h) 
• Actividades deportivas organizadas 
• Actividades musicais e culturais 

segundo calendario de actividades 
• Camiñadas nas proximidades 
• Visita a museos 
• Visita ao centro histórico de Lugo 
• Visita á Muralla de Lugo 

Actividades nocturnas (21:30h a 23:00h) 
• Visita ao centro histórico de Lugo 
• Visita á Muralla de Lugo 
• Noite de san Xoán (fogueiras) 
• Visionado de películas 
• Actividades musicais e culturais 

segundo calendario de actividades 
 

  

 

 

PUBLICIDADE E REDES SOCIAS 

A información sobre o Campus XuvenCiencia foi publicada en 
diversos medios: 

• na prensa (El Progreso, La Voz de Galicia, GCiencia, Radio 
Galega, ...) 

• nunha nova páxina web propia www.usc.es/xuvenciencia  
• no facebook www.facebook.com/xuvenciencia e twitter 

twitter.com/XuvenCiencia  
• con cartas dirixidas aos directores de todos os centros 

de ensino medio de Galicia, acompañadas de carteis e 
folletos informativos 

• con carteis e folletos na cidade de Lugo e arredores 
• as fotos foron publicadas nun álbum de flickr  
• os vídeos dos proxectos encóntranse nunha canle de 

YouTube   

http://www.usc.es/xuvenciencia
http://www.facebook.com/xuvenciencia
https://twitter.com/XuvenCiencia
https://www.flickr.com/photos/campcientec
https://www.youtube.com/channel/UCJ1iTLZuPX3OpsScaSxz_jQ
https://www.youtube.com/channel/UCJ1iTLZuPX3OpsScaSxz_jQ
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RESONANCIA NA PRENSA 

A resonancia na prensa foi moi positiva e extensa. O xornal El Progreso acompañou o Campus 
XuvenCiencia con artigos a páxina completa durante toda a semana. Ademais tivemos presenza 
na radio e na televisión. 

TELEVISIÓN: 

Escolares de Lugo achéganse á ciencia de xeito práctico 
e divertido, Informativos da Televisión Galega, 
24/06/2015, 14:14 

XuvenCiencia remata con éxito a terceira edición, 
Informativos da Televisión Galega, 28/06/2015, 14:03 

NOVAS 25 06 2015, Novas, servizos informativos de 
Telelugo 

Noticias de Lugo. III Campus de Verano XuvenCiencia, 
Fundación TIC, 22/06/2015 

RADIO 

XuvenCiencia acercará la investigación científica a 120 estudiantes de ESO y Bachillerato, Cadena 
Ser, Radio Lugo, 4 de xuño de 2015 

Entrevista Mercedes Novo, Cadena Ser, Radio Lugo, 20/06/2015 

Entrevista no programa “Efervesciencia” da Radio Galega o 
03/05/2015 

XORNAIS 

Mercedes Novo: "Ao alumno fáltalle práctica e ocasión de 
experimentar". El Progreso, luns 22 de xuño de 2015 

Despois de estudar, experimentar. El Progreso, luns 23 de xuño 
de 2015 

Un pouco máis perto da ciencia.  El Progreso, mércores 24 de 
xuño de 2015 

Cada día novos horizontes. El Progreso, xoves 25 de xuño de 
2015 

Masterchef con denominación de orixe. El Progreso, venres 26 de 
xuño de 2015 

O campus converterase nun laboratorio científico para mozos, La 
Voz de Galicia, 5 de maio de 2015 

O Campus de verán XuvenCiencia 2015 permitirá aos estudantes 
preuniversitarios coñecer a oferta do campus de Lugo. 
noticieirogalego.com, 23/04/2015 

“Necropsias, fotosíntese e patóxenos van de campamento”, 
GCiencia, 07/05/2015 

  

http://www.crtvg.es/informativos/escolares-de-lugo-acheganse-a-ciencia-de-xeito-practico-e-divertido-1247834
http://www.crtvg.es/informativos/escolares-de-lugo-acheganse-a-ciencia-de-xeito-practico-e-divertido-1247834
http://www.crtvg.es/informativos/xuvenciencia-remata-con-exito-a-terceira-edicion-1256180
https://youtu.be/rcTeRjM7rHE
https://youtu.be/rcTeRjM7rHE
https://youtu.be/498YkVHAqkg
http://radiolugo.info/xuvenciencia-acercara-la-investigacion-cientifica-a-120-estudiantes-de-eso-y-bachillerato/
http://www.ivoox.com/entrevista-mercedes-novo-audios-mp3_rf_4666152_1.html
http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/wp-content/uploads/2015/05/MICRO-EDUCABARRIE-XUVENCIENCIA-15-def.mp3
http://elprogreso.galiciae.com/gl/nova/406842/mercedes-novo-ao-alumno-faltalle-practica-e-posibilidade-de-experimentar
http://elprogreso.galiciae.com/gl/nova/406842/mercedes-novo-ao-alumno-faltalle-practica-e-posibilidade-de-experimentar
http://elprogreso.galiciae.com/gl/nova/407966/un-pouco-mais-perto-da-ciencia
http://elprogreso.galiciae.com/gl/nova/408087/cada-dia-novos-horizontes
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/408542/masterchef-con-denominacion-de-orixe
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2015/05/05/campus-converterase-nun-laboratorio-cientifico-mozosspan-langgldatasspanspan-langglprezosspanspan-langglmatriculaspan/0003_201505L5C4991.htm
http://www.noticieirogalego.com/2015/04/o-campus-de-veran-xuvenciencia-2015-permitira-aos-estudantes-preuniversitarios-conecer-a-oferta-do-campus-de-lugo/
http://www.noticieirogalego.com/2015/04/o-campus-de-veran-xuvenciencia-2015-permitira-aos-estudantes-preuniversitarios-conecer-a-oferta-do-campus-de-lugo/
http://www.gciencia.com/ciencia/necropsias-fotosinteses-e-patoxenos-van-de-campamento/
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ENQUISA 

Logo de 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). 

PATROCINIO 

O Campus foi posible grazas ás xenerosas axudas da Deputación Provincial, do Concello de 
Lugo, así como da Fundación Barrié, a través de EducaBarrié a súa iniciativa para a comunidade 
educativa. Ademais contouse coa colaboración da Residencia Abeiro, da empresa Aresa, do 
xornal El Progreso e dunha multitude de entidades e empresas da cidade de Lugo. 
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COLABORACIÓN DA FUNDACION TIC 

Colaborou a Fundación TIC para asesorar aos estudantes sobre a 
elaboración dun vídeo de presentación dos seus proxectos 
científicos. Ademais, realizou un vídeo sobre o Campus de Verán 
XuvenCiencia 2015: Vídeo do Campus feito pola Fundación TIC 

 

ORGANIZADORES 

O Campus XuvenCiencia de Lugo foi promovido e organizado polo Grupo de Divulgación da 
Ciencia e da Tecnoloxía da USC (DivULGO), formado por profesorado de diferentes áreas 
científico-técnicas e centros do Campus de Lugo. Os responsables da organización deste edición 
foron: 

• Profa. Mercedes Novo Rodríguez, Facultade de Ciencias (coordinadora) 
• Prof. Wajih Al-Soufi, Facultade de Ciencias 
• Profa. Montserrat Valcárcel Armesto, Escola Politécnica Superior 
• Prof. Juan Luis Fernández Lorenzo, Escola Politécnica Superior 
• Profa. Marta López Alonso, Facultade de Veterinaria 
• Profa. María Isabel Quiroga Berdeal, Facultade de Veterinaria 
• Profa. Isabel Neira, Facultade de Administración e Dirección de Empresas 
• Prof. Pablo González Sequeiros, Facultade de Formación do Profesorado 
• Profa. Elena Freire Paz, Facultade de Humanidades 

Contou ademais coa colaboración, totalmente altruísta, de máis de 90 profesores e técnicos da 
USC, así como de persoal doutros centros e institucións, como a Aula de Produtos Lácteos, o 
Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia, a Fundación TIC, consellos reguladores, 
etc. Esta actividade da USC foi organizada en colaboración co programa “A ponte entre o ensino 
medio e a USC”. 

O Campus de Verán XuvenCiencia é membro da rede 
europea de universidades para nenos (European Children's 
Universities Network - EUCU.NET e participa na rede europea 
de campamentos científicos (SciCamp, A Network for Science Camps in Europe).  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=89pdf1CjWlc
http://eucu.net/
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RESPONSABLES DAS ACTIVIDADES 

Nome  Centro  Proxecto / Obradoiro 
Al-Soufi, Wajih  Fac. de Ciencias  P08: Controla ao controlador!, P13: Luz, cor e 

fluorescencia 
Alonso Pérez, Silvia  Fac. de Humanidades  Performance sobre textos 
Álvarez González, Juan 
Gabriel  

Escola Politécnica Superior  P22: Sabes canto reducen os nosos bosques o 
efecto invernadoiro? Ven medilo! 

Álvarez Rodríguez, 
Esperanza  

Escola Politécnica Superior  2015 Ano Internacional do Solo. Ven coñecer o 
protagonista 

Andrade, Manuel  Escola Politécnica Superior  É o Sol uma estrela tranquila? 
  Os produtos lácteos: moito mais que leite 
Ayora, Mario  Fac. de Veterinaria  P23: Un mar de animais 
Aznar Cuadrado, Virginia  Fac. de Formación do 

Profesorado  
Ponte á sombra e... 

Bande Vilela, Belén  Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

P14: Desenvolvemento dun novo produto, 
P09: Crea o teu anuncio publicitario 

Barcia Vieitez, Ramiro  Fac. de Veterinaria  VV2: Análise das proteínas do leite e o iogur 
mediante electroforese (Veteranos), P03: 
Investigando proteinas 

Barciela García, Julia  Fac. de Ciencias  Aspirina: do laboratorio á farmacia, P01: A cor: 
pigmentos naturais e pH 

Barreiro Fernández, 
Begoña  

Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

P14: Desenvolvemento dun novo produto, 
P09: Crea o teu anuncio publicitario 

Barreiro Lois, Andrés  Fac. de Veterinaria  P19: Prácticas clínicas veterinarias 
Barreiro Vázquez, José 
Daniel  

Fac. de Veterinaria  P19: Prácticas clínicas veterinarias 

Bermúdez Pose, Roberto  Fac. de Veterinaria  P05: Animal CSI 
Besteiro , Mª Celia  Fac. de Veterinaria  P23: Un mar de animais 
Persoal da Biblioteca 
Intercentros 

 Xincana 

Blanco Méndez, José  Fac. de Ciencias  P10: Do laboratorio á cociña, VC2: Fabricación 
de perliñas de alxinato contendo colorantes 
naturais e iogur (Veteranos) 

Blanco Mosquera, Vicente  Fac. de Formación do 
Profesorado  

P17: Narrando historias: proxecto de 
ilustración animada 

Bueno Lema, Javier  Escola Politécnica Superior  Guiado de tractores con GPS 
Cabaleiro Lago, Enrique 
M.  

Fac. de Ciencias  P20: A química no teu ordenador 

Cabaleiro Sobrino, Cristina  Escola Politécnica Superior  Os médicos das plantas 
Cabana Iglesia, Ana  Fac. de Humanidades  O Imperio contraataca, P18: Os científicos das 

letras 
Cabanelas Dopazo, Eva  Fac. de Veterinaria  Trichinella: o verme que veu cear 
Calvo Varela, Luis  CITIUS  Robots ao servizo da xente 
Carballo Sánchez, Rodrigo  Escola Politécnica Superior  P02: A enerxía do futuro. Simulación dun 

convertedor de enerxía das ondas mariñas 
Carrazana García, Jorge A.  Fac. de Ciencias  P20: A química no teu ordenador 
Castillo Rodríguez, Cristina  Fac. de Veterinaria  P04: Análises clínicas.- Que me pasa doutor? 
Castro Ponte, Alberte  Escola Politécnica Superior  P02: A enerxía do futuro. Simulación dun 

convertedor de enerxía das ondas mariñas 
Cepeda Sáez, Alberto  Fac. de Ciencias  Valórate para coñecerte mellor 
Cidrás Robles, Salvador  Fac. de Formación do 

Profesorado  
P17: Narrando historias: proxecto de 
ilustración animada 

Consello Regulador 
Ternera Gallega 

 Segredos da carne 
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Crespo Outes, Jorge  Escola Politécnica Superior  Madeira para construción 
de Azevedo Gomes, Ana 
Manuela  

Fac. de Veterinaria  O mundo invisible das enfermidades, VV1: O 
mundo invisible das enfermidades animais 
(Veteranos) 

de Castro Fernández, 
Patricia  

Centro de Linguas 
Modernas (CLM)  

Xincana 

Díaz Cao, José Manuel  Fac. de Veterinaria  VV3: Bacterias e virus patóxenos (Veteranos), 
P07: Patóxenos: buscando os malos 

Díaz Fernández, Pablo  Fac. de Veterinaria  Trichinella: o verme que veu cear 
Díaz Hernández, Mª Belén  Escola Politécnica Superior  Pon a proba os teus sentidos! 
Díaz Varela, Emilio Rafael  Escola Politécnica Superior  Un proxecto de película 
Durán Santomil, Pablo  Fac. de Administración e 

Dirección de Empresas  
P09: Crea o teu anuncio publicitario, P14: 
Desenvolvemento dun novo produto 

Feás Vázquez, Jacobo  Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

P14: Desenvolvemento dun novo produto, 
P09: Crea o teu anuncio publicitario 

Fente Sampayo, Cristina  Fac. de Veterinaria  Valórate para coñecerte mellor 
Fernández de Trocóniz, 
Patricia  

Fac. de Veterinaria  P05: Animal CSI 

Fernández Lorenzo, Juan 
Luis  

Escola Politécnica Superior  P06: Árbores en tubos de ensaio 

Fernández Paradela, Elena  Fac. de Veterinaria  P23: Un mar de animais 
Fernández Rodríguez, 
Gonzalo  

Fac. de Veterinaria  VV3: Bacterias e virus patóxenos (Veteranos), 
P07: Patóxenos: buscando os malos 

Fernández Sanjurjo, María 
J.  

Escola Politécnica Superior  2015 Ano Internacional do Solo. Ven coñecer o 
protagonista 

Fernández Suárez, 
Gonzalo Francisco  

Fac. de Humanidades  P18: Os científicos das letras, O Imperio 
contraataca 

Franco Abuín, Carlos  Fac. de Veterinaria  Sabes o que comes? 
Freire Paz, Elena  Fac. de Humanidades  O Imperio contraataca, Vexo, vexo... que ves?, 

P18: Os científicos das letras 
García Marín, Pablo  Fac. de Formación do 

Profesorado  
Unha vez era o corpo 

García Berrios, Julián  Escola Politécnica Superior  O enxerto na videira 
Garrido Filgueira, Uxía  Fac. de Formación do 

Profesorado  
Unha vez era o corpo 

Gil Docampo, Mariluz  Escola Politécnica Superior  P16: Fai modelos 3D de precisión co teu móbil 
Gómez, Julio  Escola Politécnica Superior  Entre patacas anda o xogo 
Gómez, Manuel  Escola Politécnica Superior  Entre patacas anda o xogo 
Gómez Dopazo, 
Montserrat  

CACTUS  Un plástico para cada envase 

González Cantalapiedra, 
Antonio  

Fac. de Veterinaria, HVU 
Rof Codina  

P19: Prácticas clínicas veterinarias, VV5: 
Prácticas clínicas veterinarias (Veteranos) 

González Martínez, Ángela  HVU Rof Codina  Encantadores de cans? 
González Sequeiros , 
Pablo  

Fac. de Formación do 
Profesorado  

Ponte á sombra e..., Rutas literarias polo 
Museo 

Guaita Fernández, Manuel  Escola Politécnica Superior  Madeira para construción 
Ibarguren Arizeta, Izaskun  Fac. de Veterinaria  VV2: Análise das proteínas (Veteranos),  

P03: Investigando proteinas 
Iglesias Rodríguez, 
Roberto  

CITIUS, Fac. de Ciencias  Robots ao servizo da xente 

López Alonso, Marta  Fac. de Veterinaria  VV4: Sentinelas do medio ambiente 
(Veteranos), Sentinelas do medio ambiente 

López Beceiro, Ana María  Fac. de Veterinaria  Entre garras e plumas 
López Cabarcos, M. 
Ángeles  

Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

P14: Desenvolvemento dun novo produto, 
 P09: Crea o teu anuncio publicitario 
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López García, Mariano  Fac. de Veterinaria, HVU 
Rof Codina  

P19: Prácticas clínicas veterinarias, VV5: 
Prácticas clínicas veterinarias (Veteranos) 

López Moreira, Iván  Escola Politécnica Superior  P02: A enerxía do futuro.  
López Sández, Ceferino M.  Fac. de Veterinaria  Trichinella: o verme que veu cear 
López Valín, Mª del Pilar  CACTUS  Canta proteína tomamos nos alimentos? 
Losada, Mª Teresa  Fac. de Veterinaria  P23: Un mar de animais 
Losada García, Ana Paula  Fac. de Veterinaria  P11: Fai as túas fotos e mellóraas!, O mundo 

invisible das enfermidades, VV1: O mundo 
invisible das enfermidades animais (Veteranos) 

Losada Pérez, Fernando  Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

P09: Crea o teu anuncio publicitario, P14: 
Desenvolvemento dun novo produto 

Luzardo Álvarez, Asteria  Fac. de Ciencias  P10: Do laboratorio á cociña, VC2: Fabricación 
de perliñas de alxinato (Veteranos) 

Maneiro, Marcelino  Fac. de Ciencias  P12: Fotosíntese artificial, Aspirina: do 
laboratorio á farmacia 

Miño Fariña, Natalia  Fac. de Veterinaria, HVU 
Rof Codina  

Os segredos dun hospital veterinario!, P19: 
Prácticas clínicas veterinarias, VV5: Prácticas 
clínicas veterinarias (Veteranos) 

Miranda Barrós, David  Escola Politécnica Superior  Medir árbores con raio láser 
Mosquera Rodríguez, 
María Inmaculada  

Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

Design Thinking 

Navarro Patón, Rubén  Fac. de Formación do 
Profesorado  

Unha vez era o corpo 

Neira, Isabel  Fac. de Administración e 
Dirección de Empresas  

Design Thinking 

Nieto Martínez, José Mª  Fac. de Veterinaria  P11: Fai as túas fotos e mellóraas! 
Novo Rodríguez, 
Mercedes  

Fac. de Ciencias  P13: Luz, cor e fluorescencia, Aspirina: do 
laboratorio á farmacia 

Núñez Temes, Carlos  Escola Politécnica Superior  P15: Mira ben por onde pisas! 
Ojea Alonso, Rodolfo   Visita da Fundación CEL 
Orjales Galdo, Inmaculada  Fac. de Veterinaria  VV4: Sentinelas do medio ambiente 

(Veteranos) 
Ortigueira Amor, Juan 
Manuel  

Fac. de Ciencias  P21: Reaccións químicas e electróns 

Ortiz Sanz, Juan  Escola Politécnica Superior  P16: Fai modelos 3D de precisión co teu móbil 
Panadero Fontán, Rosario  Fac. de Veterinaria  Trichinella: o verme que veu cear 
Peña Crecente, Rosa M.  Fac. de Ciencias  Aspirina: do laboratorio á farmacia, P01: A cor: 

pigmentos naturais e pH 
Pereira Gonçalves, 
Gerardo  

Fac. de Ciencias  Aspirina: do laboratorio á farmacia 

Pereira González, José 
Manuel  

Escola Politécnica Superior  Guiado de tractores con GPS 

Pereira Lestayo, Víctor  Fac. de Veterinaria  P04: Análises clínicas.- Que me pasa doutor? 
Pereira-Espinel Plata, 
Javier  

Escola Politécnica Superior  Toca madeira 

Pérez Creo, Ana  Fac. de Veterinaria  Trichinella: o verme que veu cear 
Piñeiro, Inés  Escola Politécnica Superior  Entre patacas anda o xogo 
Piñeiro Gómez, Verónica  CACTUS  Analizamos os sales minerais nas bebidas, VV4: 

Sentinelas do medio ambiente (Veteranos) 
Piñeiro Maseda, Lucas  Fac. de Ciencias  P08: Controla ao controlador!, P13: Luz, cor e 

fluorescencia 
Portela Maseda, Marta  Fac. de Administración e 

Dirección de Empresas  
Design Thinking, P14: Desenvolvemento dun 
novo produto, P09: Crea o teu anuncio 
publicitario 

Prieto Lago, Alberto  Fac. de Veterinaria  VV3: Bacterias e virus patóxenos (Veteranos), 
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P07: Patóxenos: buscando os malos 
Quiroga Berdeal, Mª Isabel  Fac. de Veterinaria  O mundo invisible das enfermidades, P05: 

Animal CSI, VV1: O mundo invisible das 
enfermidades animais (Veteranos) 

Regal López, Patricia  Fac. de Ciencias  Valórate para coñecerte mellor 
Riera Rodríguez, Martiño  Fac. de Administración e 

Dirección de Empresas  
Design Thinking 

Roca Real , Carlos M.  CACTUS  Pequena análise química por resonancia 
magnética nuclear 

Rodríguez Bermúdez, 
Ruth  

Fac. de Veterinaria  VV4: Sentinelas do medio ambiente 
(Veteranos) 

Rodríguez Fontela, 
Ángeles  

Fac. de Humanidades  Performance sobre textos 

Rodríguez Otero, José Luis  Fac. de Veterinaria  Sabes o que comes? 
Rodríguez Silva, Laura  Fac. de Ciencias  Aspirina: do laboratorio á farmacia 
Rodríguez Soalleiro, 
Roque  

Escola Politécnica Superior  P22: Sabes canto reducen os nosos bosques o 
efecto invernadoiro? Ven medilo! 

Román Castro, Albina  CACTUS  Pequenos? animais. Microscopía 
Romero Rodríguez, Mª 
Ángeles  

Fac. de Ciencias  Pon a traballar os teus sentidos! 

Ruiz González, Ana Daría  Escola Politécnica Superior  P22: Sabes canto reducen os nosos bosques o 
efecto invernadoiro? Ven medilo! 

Ruíz Nogueira, Benigno  Escola Politécnica Superior  A propagación e as castes autóctonas 
Rumbo, Antonio  Fac. de Ciencias  P21: Reaccións químicas e electróns, P10: Do 

laboratorio á cociña, VC1: Colorantes: síntese 
de Sudán I e cromatografía (Veteranos) 

Sánchez Canzobre, David  CITIUS  Robots ao servizo da xente 
Seijas Vázquez, Julio  Fac. de Ciencias  Espectáculo "Química curiosa" 
Seoane Labandeira, 
Socorro  

Escola Politécnica Superior  2015 Ano Internacional do Solo. Ven coñecer o 
protagonista 

Suárez, Maruska  Fac. de Veterinaria  Que non deixe de latexar 
Trigo Raposo, Alfonso  Fac. de Ciencias  P08: Controla ao controlador! 
Varela López, Óscar  Fac. de Veterinaria, HVU 

Rof Codina  
P19: Prácticas clínicas veterinarias, VV5: 
Prácticas clínicas veterinarias (Veteranos) 

Vázquez, María José  Fac. de Ciencias  Aspirina: do laboratorio á farmacia 
Vázquez Belda, Beatriz  Fac. de Veterinaria  Sabes o que comes? 
Vázquez Odériz, Mª 
Lourdes  

Fac. de Ciencias  Pon a traballar os teus sentidos! 

Vázquez Pérez, Luis A.   Segredos da carne 
Vázquez Rodríguez, Paula  Fac. de Administración e 

Dirección de Empresas  
P14: Desenvolvemento dun novo produto, 
P09: Crea o teu anuncio publicitario 

Vázquez Rodríguez, Sonia  Fac. de Veterinaria  P05: Animal CSI 
Vázquez Tato, Pilar  Fac. de Ciencias  Espectáculo "Química curiosa" 
Vicente, Manuel   Charla divulgativa: O club dos lunáticos 
Villamarín Cid, Antonio  Fac. de Veterinaria  VV2: Análise das proteínas do leite e o iogur 

mediante electroforese (Veteranos), P03: 
Investigando proteinas 
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