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QUE É O CAMPUS DE VERÁN XUVENCIENCIA? 

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, 

sobre todo, proxectos científico-técnicos ou científico-sociais específicos, nos que o alumnado 

participa activamente e entra en contacto con diversos eidos das ciencias e da tecnoloxía. É unha 

acción promovida polo Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia, do Campus de Lugo da USC, 

integrado por profesorado de diferentes áreas de coñecemento e facultades do Campus de Lugo 

da Universidade de Santiago de Compostela (USC). O Campus de Verán XuvenCiencia cumprirá 

o ano que vén o seu décimo aniversario e regresou á presencialidade con todas as precaucións 

e adaptacións neste 2021, logo de ter que ser celebrado en rede no verán de 2020 a causa da 

pandemia de Covid-19. Enmárcase na tradición das Kinder e Junior-Universität alemás 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 nace 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 o 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 a posibilidade de establecer un contacto estreito e directo con investigadores/as 

e co traballo diario nos centros universitarios nos que desenvolven o seu labor. O Campus de 

Verán XuvenCiencia está concibido baixo os seguintes propósitos: 
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1. Achegarlle a ciencia e a tecnoloxía ao alumnado preuniversitario para fomentar o seu 

interese polas mesmas e para que coñezan proxectos punteiros de investigación que 

se desenvolven en Galicia, no seu ámbito máis próximo, especialmente no Campus de 

Lugo da Universidade de Santiago de Compostela. 

2. Axudar o alumnado preuniversitario interesado na ciencia e/ou a tecnoloxía a elixir 

que titulación escoller para continuar os seus estudos a través dun contacto directo 

coa contorna universitaria (instalacións, profesorado e alumnado). 

3. Establecer redes, contactos e amizades entre adolescentes (de toda Galicia e tamén 

de fóra) que están interesados nas diferentes familias das ciencias nunha contorna 

especialmente pensada para desenvolver a súa creatividade e alimentar as súas 

vocacións.  
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DESTINATARIOS 

O Campus XuvenCiencia vai dirixido ao alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obrigatoria (ESO), Ciclos Medios de Formación Profesional (FP) e Bacharelato (BAC) dos centros 

de ensino medio de Galicia ou de fóra de Galicia. Os xuvencientíficos/as desta edición tiñan entre 

15 e 18 anos.  
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PARTICIPANTES 

Alumnado 

O Campus de Verán XuvenCiencia regresaba á presencialidade no verán de 2021, para a súa 

novena edición, despois dunha edición en rede obrigada pola pandemia. Dado que os efectos 

da crise sociosanitaria global causada pola Covid-19 aínda están lonxe de estar resoltos, optouse 

por un formato máis reducido que os habituais, con só 65 prazas, para facer máis doado o 

cumprimento das medidas de seguridade, sanitarias e de distancia social. Esas 64 prazas estaban 

cubertas o día que se abriu a preinscrición en só 4 minutos. De todos os xeitos, como novidade 

nesta edición adxudicáronse as 30 primeiras prazas por rigorosa orde de preinscrición, mentres 

que as 30 seguintes foron sorteadas, para ter en conta tamén a aquelas persoas interesadas 

participar no Campus que polo que sexa teñen unha peor cobertura de internet ou nese intre 

non podían estar pendentes do ordenador ou o móbil para cubrir o formulario. Outras cinco 

prazas foron reservadas para os cinco centros da Rede de Escolas de Montaña da provincia de 

Lugo que este ano participaron na Feira da Ciencia da Montaña de Lugo.  

Participaron no Campus XuvenCiencia 43 rapazas e 22 rapaces de entre 15 a 18 anos (Figura 1), 

que remataran os cursos de 4º de ESO, 1º de CMFP, 1º ou 2º de BAC (Figura 2).  

  

Figura 1. Sexo do alumnado  Figura 2.Procedencia do alumnado 

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 houbo solicitudes persoas de fóra de 

Galicia (Figura 3). 

Número total de solicitudes e desglose por provincias: 

PROVINCIA NÚMERO 

Araba 1 

Barcelona 1 

A Coruña 38 

Lugo 35 

Madrid 2 

Ourense 4 

Pontevedra 22 

Total 103 

Muller
66%

Home
34%

Sexo 4ESO
52%

1BAC
38%

2BAC
8%

1FP
2%

2FP
0%

Curso
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Un dos principais obxectos do Campus XuvenCiencia reside no fomento da convivencia. Desde 

a organización considerouse que sería unha das fortalezas logo de moitos meses nos que os e 

as adolescentes viron especialmente truncado o seu tempo de lecer a consecuencia da 

pandemia. Por este motivo, todas as prazas do Campus ofértanse con pensión completa con 

aloxamento en residencia universitaria para promover unha maior interacción entre o alumnado 

e forxar amizades cos seus futuros/as compañeiros/as de carreira, todo isto baixo a tutela do 

monitorado titulado da A.D.C. Lumieira Lugo.  

Profesorado 

O Campus de Verán XuvenCiencia contou ademais coa colaboración, totalmente altruísta, de 50 

membros do profesorado, persoal investigador e persoal técnico do Campus de Lugo da USC, 

así como de persoal externo (Figura 4). No total, 6 centros docentes do Campus Terra (Facultade 

de Administración e Dirección de Empresas, Facultade de Veterinaria, Facultade de Ciencias, 

Facultade de Humanidades, Facultade de Formación do Profesorado, Escola Politécnica Superior 

de Enxeñaría) estiveron implicados nas actividades do Campus de verán 2021. 

Profesorado colaborador 

Al-Soufi, Wajih  Luces, cámara e divulgación!; Festival de Vídeos Xuvenciencia; 
Controla e constrúe robots!; Curvas e máis curvas – entender e 
facer representacións de datos 

Aznar Cuadrado, Virginia  Novas miradas docentes 

Bande Ramudo, Roberto  Feira de Ciencia do Campus de Lugo; Estratexias para o 
desenvolvemento dunha idea 

Barcia Vieitez, Ramiro  Feira de Ciencia do Campus de Lugo; Investigando as Proteínas 

Barreiro Fernández, Begoña  Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

Barreiro Lois, Andrés  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Bermúdez Pose, Roberto  Animal CSI: realidade ou ficción? 

Caamaño Rojo, María José  Novas miradas docentes 

Cabana Iglesia, Ana  Río arriba, río abaixo 

Cabanelas Dopazo, Eva  Festival de Vídeos Xuvenciencia 

Cancela Barrio, Javier José  Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

Carreira Pena, Nicolás  5W Obradoiro de xornalismo 

Castro González, Sandra  Estratexias para o desenvolvemento dunha idea; Feira de Ciencia 
do Campus de Lugo 

Cela Rodríguez, Carmela  Youtubeiros científicos e o poder da divulgación; Luces, cámara e 
divulgación! 

Couso Viana, Ana  Árbores en tubos de ensaio; Río arriba, río abaixo 

https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=130
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=168
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=706
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=200
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=103
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=194
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=52
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=704
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=298
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=226
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=570
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=701
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=459
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=708
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=691
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Dafonte Dafonte, Jorge  Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

de Azevedo Gomes, Ana 
Manuela  

Animal CSI: realidade ou ficción? 

Fernández López, Isabel  Novas miradas docentes 

Fernández Lorenzo, Juan Luis  Río arriba, río abaixo; Árbores en tubos de ensaio 

Fernández Vidal, Xosé Ramón  Controla e constrúe robots! 

Freire Paz, Elena  Río arriba, río abaixo 

García Marín, Pablo  Novas miradas docentes 

García Cibreiro, Beatriz  Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

Gómez Barreiro, María  Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

González García, Miguel Ángel  Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

González Sequeiros, Pablo  Novas miradas docentes 

Ibarguren Arizeta, Izaskun  Investigando as Proteínas 

Iglesias Rodríguez, Roberto  Controla e constrúe robots!; Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

López Alonso, Marta  Festival de Vídeos Xuvenciencia 

López Beceiro, Ana María  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

López González, Francisco Javier  Impresión 3D: Converte unha idea en realidade 

Losada García, Ana P.  Animal CSI: realidade ou ficción?; Luces, cámara e divulgación! 

Losada Pérez, Fernando  Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

Magalhães, Joana  Co-desenhar o nosso futuro 

Miño Fariña, Natalia Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Miranda Castañón, Marta  Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

Novo Rodríguez, Mercedes  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Núñez Temes, Carlos  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Pena Presas, Montserrat  Novas miradas docentes 

Pereira Lestayo, Víctor  Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

Quintela Arias, Luis Angel  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Quiroga Berdeal, Maribel  Animal CSI: realidade ou ficción? 

Rigueira Rey, Lucas Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=569
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=293
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=293
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=374
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=137
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=707
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=261
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=336
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=485
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=382
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=567
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=169
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=201
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=216
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=229
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=219
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=369
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=214
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=100
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=709
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=288
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=538
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=131
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=139
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=375
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=197
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=711
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=98
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=539
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Romero Castro, María José  Novas miradas docentes 

Romero Rodríguez, Mª Ángeles  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Teixeiro Vázquez, Fátima  Río arriba, río abaixo 

Valcárcel Armesto, Montserrat  Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

Valcárcel Tabernero, María  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Vázquez Rodríguez, Sonia  Animal CSI: realidade ou ficción? 

Vázquez Vila, María José  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

Veiga Izaguirre, Marta  5W Obradoiro de xornalismo 

Villamarín Cid, Antonio  Investigando as Proteínas 

Yáñez Ramil, Uxía  Feira de Ciencia do Campus de Lugo 

 

 

Programa de monitorado 

Este ano, o Campus de Verán XuvenCiencia contou coa participación de 20 monitores e 

monitoras científicas voluntarias que colaboraron na realización das diferentes actividades do 

Campus, axudando ao seu bo desenvolvemento e no acompañamento do alumnado durante as 

mesmas. A participación do Monitorado Científico implica un compromiso activo do alumnado 

universitario que axuda a descubrir as vocacións científicas entre o alumnado pre-universitario. 

Para formar estes monitores do IX Campus de Verán XuvenCiencia organizouse un programa 

específico de formación en cooperación co Servizo de Participación e Integración Universitaria 

(SEPIU) da USC ofertado tanto para estudantes que participasen nalgunha das oito edicións 

anteriores, como para xente con inquedanzas nas áreas científico-técnicas ou científico-sociais. 

A formación contou cunha sesión de preparación con carácter presencial de 7 horas, celebrada 

a fin de semana anterior ao Campus, e agrupou a voluntarios estudantes da USC, da UVigo, da 

Universidad Complutense de Madrid. Dentro das principais tarefas desempeñadas polo 

monitorado científico inclúense a asistencia ao profesorado nas actividades e proxectos, o 

acompañamento do alumnado e a colaboración coa produción dos vídeos dos proxectos do 

Campus de Verán. O voluntariado participante recibiu a certificación correspondente que figura 

no rexistro do Servizo de Participación e Integración Universitaria coa posibilidade de 

recoñecemento académico.  

 

https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=705
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=114
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=616
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=277
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=710
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=99
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=152
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=698
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=202
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=712
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ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO 

O IX Campus de Verán XuvenCiencia celebrouse na semana do 28 de xuño ao 2 de xullo de 2021 

no Campus de Lugo. Realizáronse distintas actividades en diversas áreas do coñecemento para 

que o alumnado puidera afondar, dun xeito lúdico e práctico, no mundo científico. Cada evento 

proposto encóntrase descrito con detalle na páxina web: www.usc.es/xuvenciencia/campus/gl 

A situación sociosanitaria motivada pola pandemia de Covid condicionou a organización desde 

Campus XuvenCiencia de 2021. Como sucedeu durante o curso escolar cos grupos nos centros 

educativos e tamén noutras actividades, optouse por organizar un campamento en 10 proxectos 

científico experimentais, técnicos e sociais + un obradoiro de xornalismo científico, cada un 

deles integrado por 5/6 estudantes. Para o resto de actividades primáronse propostas ao aire 

libre e en espazos abertos. Cada un dos 11 grupos formados e ligados a un dos proxectos do 

Campus recibiu o sobrenome dunha científica ou divulgadora destacada: Emma Reh Stevenson, 

Isabel Zendal, Manuela Barreiro Pico, Ángeles Alvariño, Émilie du Châtelet, Sybilla Merian, 

Ángela Ruiz Robles, Maleva Marič, Maria Skłodowska Curie, Rachel Carson e Katherine Johnson. 

http://www.usc.es/xuvenciencia/campus/gl
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Actividades Xerais 

As actividades xerais propostas abarcan diversas áreas do coñecemento: 

 Roteiro ‘Río arriba, río abaixo’: A cidade de Lugo e o seu cinto verde convertéronse durante 

todo o día en obxecto de traballo de campo. Pola mañá, o alumnado percorreu un treito do 

Camiño Primitivo, andou o adarve da muralla de Lugo e foi saudado polas autoridades 

académica e política e por representantes da sociedade civil diante da Vicerreitoría da USC en 

Lugo, xusto onde conflúen tres patrimonios da Humanidade: os xa anteditos Camiño Primitvo 

e muralla e a catedral luguesa. O roteiro buscou as beiras do Miño, ata a ponte romana, polo 

barrio do Carme, todo baixo as explicacións das profesoras Ana Cabana (Historia 

contemporánea) e Elena Freire (Antropoloxía social e cultural), ambas as dúas docentes e 

investigadoras da facultade de Humanidades do Campus de Lugo da USC. Xa pola tarde, 

despois dun xantar ao aire libre xunto ao río Miño, o roteiro pasou a actividade botánica da 

man da investigadora da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo Ana Couso Viana. 

Tanto pola mañá como pola tarde, o alumnado, tivo que resolver uns retos e uns exercicios 

propostos tanto no caderno de campo como a través da conta de Instagram de XuvenCiencia. 

Os integrantes dos dous grupos con máis respostas acertadas recibiron un premio ao final da 

xornada. 
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 Charla divulgativa ‘Co-desenhar o nosso futuro’, de Joana Magalhães. A bioquímica 

portuguesa Joana Magalhães leva varios anos asentada en Galicia e tras unha exitosa carreira 

en biomedicina traballa na actualidade en proxectos de divulgación e Ciencia Cidadá. A súa 

charla, celebrada o luns, 28 de xuño, ás 18.00 horas, no auditorio da facultade de Veterinaria, 

abordou retos sociais actuais como o quecemento global ou doenzas que viran en pandemias, 

e a urxencia de abordalas a partir non só de solucións tecnolóxicas ou científicas, senón 

deitando unha ollada interdisciplinar. A charla completa foi retransmitida en streaming e pode 

verse nesta ligazón na canle de YouTube do Campus Terra da USC.  

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhMRu6pQ3pw
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Proxectos científicos, técnicos ou sociais 

Realizáronse un total de 11 proxectos científico-técnicos ou científico-sociais en grupos 

reducidos de 5/6 alumnos/as. O estudantado puido votar no momento da inscrición os 

proxectos segundo o interese que tiñan neles (con cinco puntos aos que máis lles gustaban e un 

aos que menos) e todos eles entraron nos proxectos que tiñan puntuado, cando menos, con 

catro puntos. Os proxectos foron deseñados e dirixidos polo profesorado universitario e persoal 

de investigación dos centros implicados. 

Os proxectos realizáronse durante as mañás do martes (29 de xuño), mércores (30 de xuño) e 

xoves (1 de xullo). 

 

 

P01. 5W Obradoiro de xornalismo. Coñecéronse os segredos da comunicación científica, 
creouse contidos exclusivos para o Magacine XuvenCiencia. Os/as alumnos deste obradoiro 
foron os correspondentes oficiais do Campus de Verán XuvenCiencia 2021. Facultade de ADE. 

 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=614
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P02. Análises clínicas: que me pasa, doutora? Coñceuse o valor das análises clínicas como 

ferramentas para valorar o estado de saúde dos animais e o diagnóstico das enfermidades. 

Como sabemos se un can ten unha anemia? En que se diferencian o sangue dos mamíferos e o 

das aves? Facultade de Veterinaria. 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=612
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P03. Animal CSI: realidade ou ficción? Aproximación a algunhas das técnicas empregadas 

nos laboratorios para determinar a causa de morte en animais, que ás veces causa grande 

interese social ou mediático: foi envelenamento? Falta de coidados? Hai risco para a saúde 

humana ou/e animal? Facultade de Veterinaria.  

 

P04. AquaLab. Sistema de monitorización ambiental con arduino. Mediante hardware de 

fonte aberta arduino, e tamén sensores ambientais de baixo custe, as e os estudantes 

rexistraron parámetros do noso medio ambiente: temperatura, humidade do aire, etc. Escola 

Politécnica Superior de Enxeñaría. 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=7
https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=568
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P05. Árbores en tubos de ensaio. Como clonar unha árbore a partir dun fragmento 

minúsculo? Semella maxia, pero é ciencia. O cultivo in vitro permite obter copias de árbores 

xeneticamente idénticas en grandes cantidades nun tempo moi curto e nun espazo reducido. 

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. 

 

 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=138
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P06. Controla e constrúe robots! Ensambláronse pequenos robots e sistemas automatizados 

e o alumnado aprenderá a programar un microcontrolador para manexar os sensores destes 

pequenos robots. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. 

 

P07. Impresión 3D. Converte unha idea en realidade. O alumnado converteu unha idea 

nun obxecto real a través de modelado tridimensional mediante software de uso cotián no 

mundo da enxeñaría. Posteriormente procedeuse ao seu tratamento para a impresión 3D e 

obtívose o produto imaxinado. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=618
https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=615
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P08. Estratexia para o desenvolvemento dunha idea. Traballouse en equipo para a 

creación dun produto innovador e a súa promoción a partir de estratexias de márketing e 

publicidade, como a elaboración dun anuncio. Facultade de ADE 

 

P09. Investigando as proteínas. Cuantificáronse proteínas en diferentes mostras mediante 

un método colorimétrico e analizáronse a través dunha técnica de laboratorio chamada 

electroforese en xel de poliacrilamida. Facultade de Veterinaria 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=616
https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=617
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P10. Fotosíntese artificial. Na procura de novas fontes enerxéticas. O obxectivo deste 

proxecto reside en descompoñer auga tanto por vía fotoquímica como electrolítica. Desde xeito 

procurouse remedar nun laboratorio un proceso natural como é a fotosíntese. Facultade de 

Ciencias. 

 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=123
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P11. Novas miradas docentes: outras maneiras de ensinar e aprender. Os/as estudantes 

experimentaron con distintos recursos e metodoloxías: dramatizacións contra os estereotipos 

de xénero, retos motores para a cooperación e a estratexia colaborativa, prácticas para sacar a 

ciencia dos libros de texto e resolución de problemas con GeoGebra. Facultade de Formación 

do Profesorado. 

Obradoiros de tarde 

As sobremesas do Campus de Verán XuvenCiencia 2021 (de martes a xoves) foron para 

obradoiros dirixidos a todo o estudantado, co obxectivo de axudalos nas tarefas de divulgación 

e difusión dos resultados dos seus proxectos e experimentos e para darlles unhas 

recomendacións para a elaboración dos vídeos de cada proxecto que se presentarían e 

avaliarían no Festival de Vídeos XuvenCiencia previsto para a xornada do venres, previo á festa 

de despedida do Campus. 

 Youtubeir@s científicos. Carmela Cela, bioquímica, monitora do Obradoiro de 

Xornalismo científico e coñecida divulgadora científica a través das súas canles de 

YouTube, Twitch e Twitter foi a encargada desta actividade, o martes, ás 15.30 horas. 

 Curvas e máis curvas: representación gráfica de datos. Wajih Al-Soufi, profesor da 

facultade de Ciencias do Campus de Lugo da USC impartiu este taller, o mércores, ás 

15.30 horas 

 Realización e edición de vídeos. O estudantado do Campus dispuxo de tempo tanto o 

martes como o mércores como todo o xoves entre as 15.30 e as 18.00 horas para 

preparar os seus vídeos. Contaron coa supervisión dos monitores/as científicos e do 

persoal docente do Obradoiro de Xornalismo científico.  

 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=613
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XuvenFeira. I Feira de Ciencias do Campus de Lugo 

Na mañá do venres 2 de xullo celebrouse a XuvenFeira, a I Feira de Ciencias do Campus de Lugo. 

Esta proposta de nova creación para o Campus de 2021 supón unha alternativa de actividades 

ás visitas a empresas que se adoitaban facer noutras edicións que resulta máis acaída nesta 

circunstancia pandémica que obriga a manter grupos burbulla, limitar os contactos e estremar 

as medidas de seguridade. Por outra banda, convértese nunha plataforma inmellorable para dar 

a coñecer unha faciana atraínte das titulacións do Campus de Lugo da USC. Sobre todo, daquelas 

que comezan a súa andaina no curso entrante, como Xestión Cultural, e igualmente doutras que 

veñen de ser implantadas con éxito nos últimos cursos, como Robótica, Bioquímica, Empresa e 

Tecnoloxía ou o grao aberto 5USC Enxeñarías. 
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Actividades lúdicas 

Houbo tamén actividades lúdicas para fomentar a convivencia entre os participantes, como a 

festa de despedida, coa presenza do profesorado e entrega de premios aos mellores vídeos de 

presentación dos proxectos. Ademais, ofreceuse un programa lúdico, Lumieira Acompaña 2021, 

de tarde e de noite para todo o alumnado en réxime de aloxamento ao cargo da asociación 

A.D.C. Lumieira Lugo. 



Memoria 2021 | IX Campus de Verán XuvenCiencia 
 

Campus Terra Lugo - XuvenCiencia 27 

 

Concurso de vídeos dos proxectos e festa de despedida 

Na tarde do venres mostráronse os vídeos dos proxectos participantes no concurso de vídeos, 

nun acto presentado pola monologuista e ex-alumna do Campus de Lugo Eva Cabanelas  Para 

rematar o Campus de Verán organizouse unha festa de despedida, na que se entregaron os 

premios aos mellores vídeos (Premio Aresa Junior, Premio Proxéctate en Galego e Premio de 

Instagram) e aos gañadores das actividades de Lumieira Acompaña. Houbo tamén pinchos, DJ, 

baile e photocall!  

 

 

 

  



Memoria 2021 | IX Campus de Verán XuvenCiencia 
 

28 Universidade de Santiago de Compostela 

 

Programa do Campus XuvenCiencia 2021 

Día Hora 
Inicio 

Hora 
Final 

Evento 

Sábado 26 18:00 20:00 Recepción/reunión de monitorado científico 

Domingo 27 10:30 13:30 Actividades de equipo de monitorado científico 

 18:00 21:00 Recepción de alumnado 

Luns 28 09:45 17:15 Roteiro Río arriba, río abaixo 

 10:15 10:30 Saúdo das institucións e foto de benvida na subida á muralla 

 17:30 18:00 Merenda (todos) 

 18:00 19:30 Charla Joana Magalhaes "Co-desenhar o nosso futuro" 

Martes 29 09:30 14:00 P01_5W Obradoiro de xornalismo 

   P02_Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

   P03_Animal CSI: realidade ou ficción? 

   P04_Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

   P05_Árbores en tubos de ensaio 

   P06_Controla e constrúe robots! 

   P07_Impresión 3D: Converte unha idea en realidade 

   P08_Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

   P09_Investigando as Proteínas 

   P10_Fotosíntese artificial 

   P11_Novas miradas docentes 

 14:00 15:30 Xantar 

 15:30 18:00 Curvas e máis curvas/Edición de vídeos 

 18:00 20:30 Lumieira Acompaña 

Mércores 30 09:30 14:00 P01_5W Obradoiro de xornalismo 

   P02_Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

   P03_Animal CSI: realidade ou ficción? 

   P04_Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

   P05_Árbores en tubos de ensaio 

   P06_Controla e constrúe robots! 

   P07_Impresión 3D: Converte unha idea en realidade 

   P08_Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 

   P09_Investigando as Proteínas 

   P10_Fotosíntese artificial 

   P11_Novas miradas docentes 

 14:00 15:30 Xantar 

 15:30 18:00 Youtubeiros científicos/Edición de vídeos 

 18:00 20:30 Lumieira Acompaña 

Xoves 1 09:30 14:00 P01_5W Obradoiro de xornalismo 

   P02_Análises clínicas: Que me pasa, doutora? 

   P03_Animal CSI: realidade ou ficción? 

   P04_Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino 

   P05_Árbores en tubos de ensaio 

   P06_Controla e constrúe robots! 

Xoves 1 09:30 14:00 P07_Impresión 3D: Converte unha idea en realidade 

   P08_Estratexias para o desenvolvemento dunha idea 
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   P09_Investigando as Proteínas 

   P10_Fotosíntese artificial 

   P11_Novas miradas docentes 

 14:00 15:30 Xantar 

 15:30 18:00 Preparación dun vídeo de divulgación 

 18:00 20:30 Lumieira Acompaña 

Venres 2 09:30 11:30 XuvenFeira. Veterinaria - Ciencias - ADE 

 12:00 14:00 XuvenFeira. Veterinaria - EPSE - Humanidades 

 14:00 15:30 Xantar 

 15:30 18:00 Festival de Vídeos 
Entrega de premios Proxéctate en Galego e Aresa Junior 

 18:30 22:00 Festa de despedida 

Sábado 3 09:30 11:00 Recollida dos participantes 

PREMIOS 

Premio Aresa Júnior 2021 

O premio “Aresa junior” busca promover o interese dos rapaces/as pola ciencia e a tecnoloxía e 

premiar as habilidades creativas, artísticas e de comunicación. 

Vídeo gañador: XC21-P04 – ‘AquaLab, sistema de monitorización ambiental con Arduíno’.  

 

Autores/as:  

Pablo Hernández Martínez, A Coruña Joel Estraviz Nogueiro, Lugo 
Cristian Gómez Mesa, Burela  Jandro Alonso Fernández, Teo 
Daniela Gómez Vázquez, Begonte Roi Pérez López, O Corgo 
Carla Dopazo Pavón; A Coruña  

https://www.youtube.com/watch?v=hn0ZQHdvTMg&list=PLX2uEnXtWl7koJRIqy88tH6NToZBPYPJh&index=2
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Premio Proxéctate en Galego 2021 

O premio “Proxéctate en Galego” busca promover o uso do galego como lingua de traballo e 

comunicación. Premia a capacidade de transmitir información de forma novidosa, creativa e 

adecuada desde o punto de vista lingüístico.  

Vídeo gañador: XC21-P08 - ‘Estratexias para o desenvolvemento dunha idea’. 

Autoras:  

Alejandra Orozco Calvete, Cervantes 
Gema Montero García, O Courel 
Eva Valcárcel Otero, O Porriño 
Nuria Ramos Cuba, Burela 
Carolina Fernández Gómez, Lugo 
Rachel Elizabeth Rodríguez José, Lugo 
Paula Piñeiro Lage, Lugo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7q4s7PV-36g&list=PLX2uEnXtWl7koJRIqy88tH6NToZBPYPJh&index=7
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Premio Roteiro ‘Río arriba, río abaixo’ 

Como novidade nesta oitava  edición, os equipos que contestaron con máis acertos os retos 

propostos a través das publicacións e historias de Instagram relativos so roteiro cultural e 

medioambiental ‘Río arriba, río abaixo’. Os gañadores foron os equipos P02 e P09, que obtiveron 

como agasallo uns auriculares inalámbricos.  

P02: 

Carolina Mouro Periscal, Carballo 
Irene Ripoll Botana, Madrid 
Laura Andrade Figueiras, Carballo 
Alejandro Alves Martínez, Chenlo – O Porriño 
Alba Codesal García, A Coruña 
Aitana Gesto Rego, Vilalba 

 

P09: 

Efrén Lorenzo Pérez, Lalín 
Érika Álvarez Oliveira, O Porriño 
Daniel Antelo Paredes, Carballo 
Suevia Alves Gómez, San Clodio – Quiroga 
Gabriel Prieto Cabarcos, Vilalba 
Alba Gómez Toja, Oleiros 
 

LOXISTICA 

Xantar 

A matrícula incluíu un almorzo de media mañá e xantar na cafeterías da Facultade de Veterinaria 

e da Facultade de ADE durante a semana do Campus de Verán. O alumnado estivo acompañado 

polos monitores e monitoras da A.D.C. Lumieira Lugo durante o tempo libre. Para o correcto 

transcurso de algunhas visitas foi necesario levar a comida (almorzo e/ou xantar) no transporte 

utilizado. Para o roteiro ‘Río arriba, río abaixo’, o alumnado recibiu tanto un bocadillo como unha 

peza de froita para a media mañá e un pic-nic para facer un xantar de campo ás beiras do río 

Miño, na contorna da ponte romana.  

 

Ademais, nesta nova edición do Campus Científico de Verán procuramos continuar co noso 

compromiso coa redución do uso de plásticos, tendo en conta o contexto sociosanitario, e cada 

estudante recibiu cadansúa botella reutilizable e personalizada con seu nome para reencher. 
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Aloxamento 

O fomento da convivencia entre os participantes, dentro e fóra das actividades científicas, 

constitúe un dos principais valores que se pretende impulsar dende o Campus de Verán. Este 

ano todos os participantes alonxáronse na Residencia Abeiro, onde tamén recibiron o almorzo 

e as ceas durante a semana de duración do Campus. Para o reparto de habitación tivéronse en 

conta os grupos burbulla establecidos por proxectos.  

O aloxamento forma parte do programa de noite de Lumieira Acompaña, durante todo o tempo 

de almorzos, ceas e lecer na residencia, o alumnado do Campus de Verán XuvenCiencia está 

supervisado por monitorado titulado da A.D.C. Lumieira Lugo.  

Transporte 

Debido á situación pandémica e nun contexto no que se estaba a acelerar a quinta vaga de 

contaxios por Covid-19 en Galicia, o Campus de Verán XuvenCiencia 2021 concibiuse co 

propósito de que todas as actividades conxuntas e os desprazamentos que se tivesen que 

realizar durante a semana de duración puidesen producirse a pé e sen ter que facer percorridos 

e varias ducias de persoas en transporte colectivo.  

PROGRAMA DE TARDE E NOITE 

Co fin de favorecer a asistencia ao alumnado, ofreceuse un programa de tarde e noite 

organizado pola asociación A.D.C. Lumieira Lugo – Lumieira Acompaña 2021. Este programa 

incluíu actividades lúdicas, aloxamento, cea e almorzo na residencia Abeiroo, con 

acompañamento de monitorado titulado.  

Unha vez máis, o programa de tarde incluíuse no programa xeral para todo o alumnado, no que, 

tras as actividades científico-técnicas ou científico-sociais do Campus, se realizaron actividades 

deportivas e culturais, de xeito voluntario, organizadas e supervisadas polos monitores da A.D.C 

Lumieira Lugo. 

Na tarde do xoves, todo o alumnado participou  nas probas e retos da Xincana XuvenCiencia 

2021.  

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. Esta asociación 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.es/
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Actividades vespertinas (18:30h a 20:30h) 

• Tempo de lecer/descanso en zonas comúns da residnecia 

• Curso RCP e Primeiros Auxilios 

• Posibles concertos ou actuacións de verán (segundo opcións dispoñibles en Lugo) 

• Piscina fluvial / río 

• Actividades deportivas organizadas 

• Visita ao centro histórico de Lugo 

• Ruta de sendeirismo / pase por zonas biosaudables 

• Tempo libre en zonas hostaleiras próximas 

• Xincana final (xoves) 

Actividades nocturnas (21:30h a 23:30h) 

• Tempo de lecer/descanso en zonas comúns da residencia 

• Posibles concertos ou actuacións de verán segundo dispoñibilidade en Lugo. 

• Tempo libre en zonas hostaleiras próximas.  
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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 ou mesmo que queren ser 

monitores o ano que vén.  

A maior parte das actividades e proxectos foron valoradas por enriba de  4, e a satisfacción xeral 

acadou un 4,50 (puntuacións de 1 a 5). 

 

NIVEL DE LOGRO DOS OBXECTIVOS 

XuvenCiencia 2021 foi unha edición máis modesta e axustada ás circunstancias, pero para dar 
conta do seu éxito están os resultados, divulgados a través do XuvenCiencia Magacine e as redes 
sociais durante a propia semana do campus grazas á acción do Obradoiro de Medios.  

Durante o desenvolvemento do Campus XuvenCiencia 2021, os xuvenreporteiros do Obradoiro 
de Medios elaboraron unhas fichas dos once proxectos nos que se artellou a programación e 
que serven como resumo da actividade que se desenvolveu en cada un deles. Reproducimos as 
fichas nas seguintes páxinas. 

 

 

https://www.xuvenciencia.org/magacine/
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Unha das mellores mostras do aproveitamento que o alumnado realizou dos seus proxectos de 
investigación está nos vídeos finais de proxecto que desenvolveu todo o alumnado. As dez pezas 
audiovisuais resultantes, que concorreron a concurso nos premios Aresa Júnior e Proxéctate en 
Galego, poden desfrutarse na listaxe de reprodución do Campus XuvenCiencia 2021 da canle 
de XuvenCiencia en YouTube. Tamén en YouTube está dispoñible para o público a charla 
inaugural do Campus, que levou por título Co-desenhar o nosso futuro e que foi impartida pola 
bioquímica e divulgadora Joana Magalhães.   

O Campus de Verán XuvenCiencia 2021 fixo da necesidade virtude e da obriga de establecer 
grupos burbulla para previr contaxios nunha poboación, a adolescente, que aínda non estaba 
vacinada cando se desenvolveu o Campus, naceron once equipos, sinalados cada un deles co 
nome dunha muller relevante no eido das ciencias, para o que se deseñaron e imprimiron 
autocolantes que servisen como sinal identificador.  

Dúas das pegatinas deseñadas 

         

 

Para o roteiro cultural e medioambiental da xornada inaugural elaboráronse uns cadernos de 
campo para todo o alumnado, de xeito que lles servise de guía para situarse no percorrido e 
para tomar notas e realizar as actividades propostas, do mesmo xeito que o fan os auténticos 
científicos dos eidos das ciencias naturais e sociais. 

Páxinas centrais dos cadernos de campo impresos para o campus XuvenCiencia 2021 

   

 

Durante este roteiro cultural e medioambiental proxéronse retos para ao alumnado do Campus 
a partir de publicacións e historias de Instagram, como se pode comprobar na seguinte ligazón, 
e tamén nesta adaptación feita en vídeo para ser pendurada en YouTube. Na principal rede 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX2uEnXtWl7koJRIqy88tH6NToZBPYPJh
https://www.youtube.com/watch?v=YhMRu6pQ3pw&t=149s
https://www.instagram.com/stories/highlights/17900893310346923/
https://www.youtube.com/watch?v=Fi28MafkkcQ&t=77s
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social por uso entre a poboación adolescente, o Instagram, o Campus de Verán XuvenCiencia 
2021 xenerou máis de corenta publicacións durante a súa semana de duración, así como un total 
de 110 historias. A actividade en redes sociais do Campus pódese rastrexar, non só en Instagram, 
senón tamén en Facebook e Twitter, a partir dos cancelos #XuvenCiencia2021 e 
#campusXuvenCiencia2021.  

Tamén das circunstancias pandémicas naceu unha das principais novidades que incorporou o 

Campus XuvenCiencia 2021, que foi a XuvenFeira, a primeira Feira de Ciencias do Campus de 

Lugo. Foron dous os propósitos que cumpriu esta XuvenFeira dentro da programación do 

Campus. Por unha banda, achega unha alternativa de actividades ás visitas a empresas que se 

adoitaban facer noutras edicións que resulta máis acaída nesta circunstancia pandémica que 

obriga a manter grupos burbulla, limitar os contactos e estremar as medidas de seguridade. Por 

outra banda, converteuse nunha plataforma inmellorable para dar a coñecer unha faciana 

atraínte das titulacións do Campus de Lugo da USC. Sobre todo, daquelas que veñen de comezar 

a súa andaina no curso entrante, como Xestión Cultural, e igualmente doutras que veñen de ser 

implantadas con éxito nos últimos cursos, como Robótica, Bioquímica, Empresa e Tecnoloxía ou 

o grao aberto 5USC Enxeñarías.  

 

A mellor ferramenta para repasar todos os proxectos e actividades, como diciamos ao principio, 

é o Magacine XuvenCiencia, o único medio de comunicación oficial do Campus de Verán 

XuvenCiencia 2021. Esta ligazón permite coñecer mellor os proxectos, mentres que a seguinte 

galería repasa en imaxes os mellores momentos da XuvenFeira e estoutra nova lembra a entrega 

dos premios Aresa Júnior e Proxéctate en Galego no auditorio da facultade de Veterinaria xa 

xornada de clausura do Campus. Asemade, damos a coñecer o monitorado científico e lúdico do 

Campus nesta serie de perfís e recuperamos tamén capturas da xincana na que participou o 

alumnado do Campus na tarde do xoves 1 de xullo.  

https://www.instagram.com/stories/highlights/17906398283255552/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18263337601048179/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/category/proxectos/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/repasa-os-mellores-momentos-da-xuvenfeira-a-primeira-feira-de-ciencias-do-campus-de-lugo/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/os-equipos-dos-proxectos-p04-e-p08-ganaron-os-premios-aresa-junior-e-proxectate-en-galego/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/os-equipos-dos-proxectos-p04-e-p08-ganaron-os-premios-aresa-junior-e-proxectate-en-galego/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/conece-o-noso-monitorado-xaime/
https://www.xuvenciencia.org/magacine/xincana/
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Dossier de prensa 

 Na web de XuvenCiencia 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/03/botabasnos-en-falla/ 

https://xuvenciencia.org/blog/o-campus-de-veran-xuvenciencia-regresa-a-presencialidade-

con-once-proxectos-e-seis-actividades-para-65-estudantes/ 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/18/primeira-listaxe-de-persoas-admitidas/ 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/25/vimos-de-publicar-a-segunda-listaxe-de-

persoas-admitidas/ 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/01/terceira-listaxe-de-admitidas/ 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/04/bule-pola-derradeira-praza/ 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/28/segue-a-charla-divulgativa-co-desenhar-o-

nosso-futuro-en-directo/ 

 No Xornal da USC 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-ofrece-28-xuno-2-xullo-

proxectos-talleres-65-estudantes 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-rexistra-100-solicitudes-

completa-aforo-minutos 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-mergullase-camino-man-cultura-

biodiversidade 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-amosa-atractivos-titulacions-campus-lugo-

xuvenfeira 

 Na web de Aresa 

https://aresa-agricola.com/xuvenciencia-mergullase-no-camino-da-man-da-cultura-e-da-

biodiversidade/ 

https://aresa-agricola.com/entregados-os-premios-aresa-junior-na-clausura-de-xuvenciencia-

2021/?fbclid=IwAR0o02D9lddyka0CuZjzopkmp7PDzXDSbdlDzs6Q54udsCGdW6mbGmOW-9Y 

 Noticia Fundación TIC (Deputación de Lugo) 

https://www.youtube.com/watch?v=uEJmzSIFEbI 

 En la Voz de Galicia 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/07/03/concluen-lugo-cinco-dias-feiras-

obradoiros-escape-rooms-practicas-clinicas/00031625336229970508962.htm 

https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/03/botabasnos-en-falla/
https://xuvenciencia.org/blog/o-campus-de-veran-xuvenciencia-regresa-a-presencialidade-con-once-proxectos-e-seis-actividades-para-65-estudantes/
https://xuvenciencia.org/blog/o-campus-de-veran-xuvenciencia-regresa-a-presencialidade-con-once-proxectos-e-seis-actividades-para-65-estudantes/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/18/primeira-listaxe-de-persoas-admitidas/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/25/vimos-de-publicar-a-segunda-listaxe-de-persoas-admitidas/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/05/25/vimos-de-publicar-a-segunda-listaxe-de-persoas-admitidas/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/01/terceira-listaxe-de-admitidas/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/04/bule-pola-derradeira-praza/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/28/segue-a-charla-divulgativa-co-desenhar-o-nosso-futuro-en-directo/
https://xuvenciencia.org/campus/gl/2021/06/28/segue-a-charla-divulgativa-co-desenhar-o-nosso-futuro-en-directo/
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-ofrece-28-xuno-2-xullo-proxectos-talleres-65-estudantes
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-ofrece-28-xuno-2-xullo-proxectos-talleres-65-estudantes
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-rexistra-100-solicitudes-completa-aforo-minutos
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/campus-veran-xuvenciencia-rexistra-100-solicitudes-completa-aforo-minutos
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-mergullase-camino-man-cultura-biodiversidade
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-mergullase-camino-man-cultura-biodiversidade
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-amosa-atractivos-titulacions-campus-lugo-xuvenfeira
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xuvenciencia-amosa-atractivos-titulacions-campus-lugo-xuvenfeira
https://aresa-agricola.com/xuvenciencia-mergullase-no-camino-da-man-da-cultura-e-da-biodiversidade/
https://aresa-agricola.com/xuvenciencia-mergullase-no-camino-da-man-da-cultura-e-da-biodiversidade/
https://aresa-agricola.com/entregados-os-premios-aresa-junior-na-clausura-de-xuvenciencia-2021/?fbclid=IwAR0o02D9lddyka0CuZjzopkmp7PDzXDSbdlDzs6Q54udsCGdW6mbGmOW-9Y
https://aresa-agricola.com/entregados-os-premios-aresa-junior-na-clausura-de-xuvenciencia-2021/?fbclid=IwAR0o02D9lddyka0CuZjzopkmp7PDzXDSbdlDzs6Q54udsCGdW6mbGmOW-9Y
https://www.youtube.com/watch?v=uEJmzSIFEbI
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/07/03/concluen-lugo-cinco-dias-feiras-obradoiros-escape-rooms-practicas-clinicas/00031625336229970508962.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/07/03/concluen-lugo-cinco-dias-feiras-obradoiros-escape-rooms-practicas-clinicas/00031625336229970508962.htm
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 En El Progreso de Lugo 
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Newsletter distribuída desde XuvenCiencia 
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IMPACTO E REDES SOCIAIS 

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

• prensa e radio (El Progreso, La Voz de Galicia, ... 

• páxina web propia http://www.usc.es/xuvenciencia 

• facebook (https://www.facebook.com/xuvenciencia), twitter (twitter.com/XuvenCiencia) e 

Instagram (https://www.instagram.com/xuvenciencia/) 

• Unha newsletter dirixida a centros educativos de Secundaria de toda Galicia.  

• as fotos foron publicadas nun álbum de flickr 

• os vídeos dos proxectos encóntranse nunha canle de YouTube 

Cabe destacar que este ano a web (http://www.usc.es/xuvenciencia) e as redes sociais do 

Campus de Verán XuvenCiencia foron xestionadas e dinamizadas polo equipo do Obradoiro de 

Medios do Campus XuvenCiencia, integrado polos profesores Marta Veiga Izaguirre e Nicolás 

Carreira, as monitoras Carmela Cela e Lucía Blanco e o alumnado do proxecto P01_Xornalismo. 

Na actualidade, XuvenCiencia conta con perfís nas seguintes redes sociais: 

• Facebook (709 ‘gústame’ e 907 seguidores): https://www.facebook.com/xuvenciencia  

• Twitter (808 seguidores): https://twitter.com/XuvenCiencia  

• Instagram (932 seguidores): https://www.instagram.com/xuvenciencia/  

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJ1iTLZuPX3OpsScaSxz_jQ  

Nesta edición de 2021, as publicacións do Campus en Instagram, entre post e historias, 

superaron o centenar. Só as publicacións do feed durante a semana que durou o Campus de 

Verán XuvenCiencia 2021 acadaron as 9.831 impresións.  

O estudo e-Terra do Campus Terra gravou gran parte das actividades do Campus, retransmitíu 

por streaming a charla Co-desenhar o nosso futuro, de Joana Magalhães, e elaborou un 

completo vídeo resumo do Campus de Verán XuvenCiencia 2021.  

AGRADECEMENTOS - PATROCINIO  

O Campus de Verán 2019 foi posible grazas á axuda desinteresada de todo o profesorado, 

persoal investigador e persoal técnico dos centros da USC participantes e institucións públicas e 

privadas que puxeron a disposición o seu tempo e as instalacións para facer destas actividades 

unha experiencia única. Agradécense as xenerosas axudas da Deputación Provincial de Lugo, da 

Xunta de Galicia e do Concello de Lugo. Ademais contouse coa colaboración da Residencia 

Abeiro e da empresa Aresa.  

 

  

http://www.usc.es/xuvenciencia
https://www.facebook.com/xuvenciencia
https://twitter.com/XuvenCiencia
https://www.instagram.com/xuvenciencia/
https://www.flickr.com/photos/campcientec/sets/72157720060653214/
https://www.youtube.com/channel/UCJ1iTLZuPX3OpsScaSxz_jQ
http://www.usc.es/xuvenciencia
https://www.facebook.com/xuvenciencia
https://twitter.com/XuvenCiencia
https://www.instagram.com/xuvenciencia/
https://www.youtube.com/channel/UCJ1iTLZuPX3OpsScaSxz_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=YhMRu6pQ3pw&t=200s
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ORGANIZADORES 

O Campus de Verán XuvenCiencia 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 Terra. Esta actividade faise en colaboración coa 

Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo, a Oficina de Cultura e o co programa A Ponte 

entre o Ensino Medio e a USC. 

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 

 Prof. Francisco Javier López González, Escola Politécnica Superior de Enxeñaría 

 Profa. Marta López Alonso, Facultade de Veterinaria 

 Profa. Ana Paula Losada García, Facultade de Veterinaria 

 Profa. María Isabel Quiroga Berdeal, Facultade de Veterinaria 

 Profra. Marta Portela Maseda, Facultade de Administración e Dirección de Empresas 

 Prof. Pablo González Sequeiros, Facultade de Formación del Profesorado 

 Profa. Elena Freire Paz, Facultade de Humanidades 

 Fátima Teixeiro Vazquez, Monitorado Científico 

Administración: 

 Marta Veiga Izaguirre, Comunicación e xestión. 

 

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 web do Campus XuvenCiencia http://www.usc.es/xuvenciencia/campus. 

https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=131
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=130
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=277
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=137
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=369
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=229
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=214
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=98
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=106
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=169
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=261
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=616
https://xuvenciencia.org/campus/colaborador?co=698
http://eucu.net/
http://www.usc.es/xuvenciencia/campus
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RESUMO – O CAMPUS EN NÚMEROS

 103 estudantes pre-inscritos 

 65 prazas ofertadas  

 43 rapazas 

 22 rapaces 

 7 provincias de procedencia 

 53 profesores/as e técnicos/as 

 12 organizadores 

 6 centros docentes do Campus de 
Lugo 

 8 centros e servizos da USC 

 20 monitores/as científicos/as 

 33 novas no XuvenCiencia 
Magacine 

 3 obradoiros 

 11 proxectos 

 5 actividades novas 

 500 xantares servidos 

 65 estudantes en aloxamento 

 1 centro de aloxamento 

 14 desprazamentos en autobús 

 4,5 sobre 5– valoración da 
satisfacción global 

 932 seguidores en Instagram 

 23 noticias publicadas 

 110 camisetas 

 150 cantimploras 
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