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IV Campus de Verán 

XuvenCiencia 2016 

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 
(XuvenCiencia), formado por profesorado de diferentes áreas 
e centros do Campus de Lugo con catro 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 da 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/xuvenciencia/gl
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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 IV Campus de Verán XuvenCiencia de Lugo celebrouse na 
semana do 27 de xuño ao 1 de xullo de 2016 no Campus de 
Lugo. Nel participaron 134 rapazas e rapaces de 15 a 18 anos 
dos institutos de Galicia para afondar, dun xeito lúdico e 

práctico, no mundo 
científico. Este ano o 
Grupo XuvenCiencia 
estableceu un 
intercambio coa 
Universidade Júnior 
de Oporto, mediante o cal 4 estudantes portugueses (tres 
rapazas e un rapaz) participaron no Campus de Verán 
XuvenCiencia. 
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Pola parte da organización implicáronse uns noventa profesores das Facultades de Ciencias, Veterinaria, 
Escola Politécnica Superior, Humanidades, Administración e Dirección de Empresas, Formación do 
Profesorado, Escola de Enfermaría e a Escola Universitaria de Relacións Laborais, ademais da Área de 
Cultura no Campus Terra da USC e de persoal de administración e servizos da USC. 

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

• Charla divulgativa (Ángel Carracedo) 
• Visitas dos servizos xerais de investigación, do Museo Provincial, do 

viveiro de empresas do CEI-Nodus, 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. 

PARTICIPANTES 

O éxito desta cuarta edición do Campus de Verán XuvenCiencia Lugo reflíctese na alta demanda de alumnos, 
xa que logo de que 205 estudantes solicitaran participar neste programa, os organizadores seleccionaron 
os candidatos para cubrir as 130 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 asistiron persoas de fóra de Galicia 
e os 4 estudantes portugueses do programa de 
intercambio. Un feito que dá idea da diversa da procedencia 
de estudantes é que 60 se acolleron ao servizo de 
aloxamento ofertado entre os días 26 de xuño e 2 de xullo 
na residencia universitaria Abeiro da capital luguesa, unha 
estadía que estivo supervisada por técnicos e monitores da 
A.D.C. Lumieira Lugo. 
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PROGRAMA XERAL DO CAMPUS 

 

PROXECTOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS-SOCIAIS 

Realizáronse un total de 27 proxectos científicos-técnicos ou 
científicos-sociais en grupos reducidos de 4-6 alumnos. 
Unha novidade desta edición foi a oferta de proxectos na 
Escola de Enfermaría e da Área de Cultura da USC. Os 
alumnos elixiron no momento da inscrición os proxectos 
que máis lles interesaron e practicamente todos realizaron 
a actividade elixida. 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). 
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Escola Politécnica Superior 

P02: A enerxía do futuro. Simulación dun convertedor de 
enerxía das ondas mariñas 
P06: Árbores en tubos de ensaio 
P14: Fungos e árbores. Amigos inseparables 
P16: Mira ben por onde pisas! 
P21: Pragas e cambio global! Que como e canto como? 
P24: 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: Coloides na nova cociña. Esferificacións directa e inversa  
P09: Controla ao controlador! Programación do 
minicomputador “Raspberry Pi” 
P13: Fotosíntese artificial. Na procura de novas fontes 
enerxéticas 
P22: Química computacional. A química no teu ordenador 
P23: 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 
P12: Fai as túas fotos e mellóraas! Introdución á fotografía científica 
P19: Prácticas clínicas veterinarias 
P25: Un mar de animais: un mundo liliputiano diante dos teus ollos 
P26: Unha cebra na auga 

Facultade de 
Humanidades 

P17: Os científicos das letras 

Facultade de Administración e Dirección de 
Empresas 

P10: Crea o teu anuncio publicitario 
P15: Márketing para o desenvolvemento dun novo produto  
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Facultade de Formación do Profesorado 
P11: É Limpics unha estafa? Axúdanos a descubrilo! 
P27: Xeometría con ordenador 

Escola Universitaria de Enfermaría 
P20: Prácticas de enfermaría  

Aula de Teatro da USC 
P18: Os xogos da fame! 

PROGRAMA ESPECIAL PARA “VETERANOS” 

Atendendo ao elevado número de alumnado matriculado por 
segunda vez ampliouse o programa especial para “veteranos” 
iniciado na edición anterior do Campus de Verán XuvenCiencia. 
Nesta edición tamén participaron estudantes de 2º de BAC. O luns 
27 profesorado da Escola Politécnica Superior preparou unha 
excursión ao Courel cunha visita a Estación Científica e a 

realización de varios 
obradoiros. Durante a 
mañá do martes 28 houbo visitas e obradoiros específicos para 
"veteranos" no Hospital Universitario Lucus Augusti e na 
empresa Xenética Fontao. Durante as mañás do mércores 29, 
xoves 30 de xuño e venres 1 de xullo organizáronse varios 
obradoiros a elixir nas Facultades de Veterinaria, Ciencias e a 
Escola Politécnica Superior.  

ACTIVIDADES LÚDICAS 

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

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 pinchos, un photocall e a 
actuación duns picadiscos que amenizaron a tarde ata o peche do 
Campus de Verán. 

MONITORES 

O Campus contou coa colaboración de 12 monitores voluntarios dentro do cadro do programa “A ponte 
entre o ensino medio e a USC”. 
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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. 

Como novidade este ano o programa de tarde incluiuse no programa xeral para todo o alumnado, no que, 
tras as actividades científico-técnicas ou científico-sociais no Campus de Lugo, se realizaron actividades 
deportivas, musicais e culturais organizadas e supervisadas polos monitores da A.D.C Lumieira Lugo. 

 

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, Cadena Ser...) 
• 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 

RESONANCIA NA PRENSA 

A resonancia na prensa foi moi positiva e extensa. Os xornais El Progreso, La Voz de Galicia e El Correo 
Gallego, así como xornais dixitais como Praza Pública e Xornal Galicia acompañaron ao Campus XuvenCiencia 
con artigos durante toda a semana. Ademais tivemos presenza na radio, coa gravación e emisión en 
directo de distintas partes do Campus de Verán no programa Efervesciencia de Manuel Vicente na Radio 
Galega, nunha entrevista no programa Hoy por hoy da Radio Lugo Cadena Ser, e na televisión, nos 
informativos da TVG. 

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
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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, que lles gusta ter actividades 
prácticas ou que se lamentaron de que o Campus fora demasiado curto. 

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

PATROCINIO 

O Campus foi posible grazas ás xenerosas axudas da 
Deputación Provincial de Lugo e do Concello de Lugo, 
así como da Fundación Barrié. 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. 

ORGANIZADORES 

O Campus XuvenCiencia de Lugo foi promovido e 
organizado polo Grupo de Divulgación da Ciencia e 
da Tecnoloxía da USC (XuvenCiencia), formado por profesorado de diferentes áreas científico-técnicas e 
centros do Campus de Lugo. Os responsables da organización desta 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 
• Prof. Pablo González Sequeiros, Facultade de Formación do Profesorado 
• Profa. Elena Freire Paz, Facultade de Humanidades 
• Dra. Ana Paula Losada García, Facultade de Veterinaria 

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 Grupo XuvenCiencia é membro da rede europea de universidades para 

nenos (European Children's Universities Network - EUCU.NET 
http://eucu.net/ e participa na rede europea de campamentos científicos 
(SciCamp, A Network for Science Camps in Europe). 

Máis información na páxina web do Campus XuvenCiencia www.usc.es/xuvenciencia/campus. 

http://eucu.net/
http://eucu.net/
http://www.usc.es/xuvenciencia
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