
Compromete, entusiasma, educa. 

PPhotonics  EExplorer: interesa, entusiasma, educa.  
UUn kit de aula  adaptado aos plan de estudos 



            
Aprendizaxe por investigación 
guiada con experimentos sobre 
a luz e a tecnoloxía da luz 

 Aspectos centrais 
 

Pensar: deseñar, planificar, 
habilidades, motivación 
Facer: traballar en grupo, 
debater, experimentar 
Aprender: obter conclusións, 
momentos “Eureka!” 

AAprendizaxe por investigación guiada 

 
• experimentos prácticos 
• conexión coas tecnoloxías actuais 
• habilidades científicas e analíticas 
• traballo en equipo 
• resolución de problemas 
• pensamento crítico 
• traballando como científicos e 
enxeñeiros 



Material de aaprendizaxe por investigación guiada 

Sinxelo 
 
Versátil 
 
Resistente 
 
Seguro 
 

 

MMaterial  para 8 experimentos en 10 grupos 



Compoñentes do Photonics Explorer 

Compoñentes do kit 
 

10 espellos de aluminio (7x7 cm)  
20 polarizadores (7x5 cm) 
10 conxuntos de filtros de cor (7x4 cm) que inclúen  
vermello, verde, azul, ciano, maxenta e amarelo 
10 módulos LED con LED vermellos, verdes e azuis 
10 conxuntos de lentes de plástico resistentes 
con distancias focais de 30, -30 e 150 mm 
10 fendas simples e dobres para  
experimentos de difracción óptica 
10 redes de difracción  
5 m de fibra óptica polimérica 
10 láseres seguros  
para a vista 
 

EEstrutura didáctica 
 

Estrutura didáctica (8 módulos) 
Fichas informativas e de actividades 
Guías do profesorado 
Materiais multimedia 
 
Modular 
Adaptable 
Temas adaptados aos obxectivos  
educativos dos plans de estudos 
Dispoñible en 15 linguas (alemán, 
búlgaro, checo, español, éuscaro, 
finés, francés, galego, grego, inglés, 
italiano, neerlandés, polaco, 
portugués e ruso) 

 



Módulos educativos 

Primeiro e segundo ciclo da ESO (12-16 anos) 
• Dío con luz – propiedades da luz e o seu uso en telecomunicacións 
• Cores – percepción das cores, síntese aditiva e subtractiva de cores  
• Lentes e telescopios – refracción e formación de imaxes 
• O ollo e a visión – comparando o ollo humano coas cámaras dixitais, 

aprendendo sobre a acomodación no ollo 

Ensino secundario non obrigatorio (17-18 años) 
• Facendo luz – comparando eficiencia e sustentabilidade de fontes de luz 
• Difracción e interferencia – difracción nunha fenda, espectrometría 
• Polarización – aplicacións en pantallas e ciencias da vida 
• A ciencia como profesión – animando -esp. ás mozas- a cursar estudos en 

ciencias e enxeñarías 

AAmplos  e eexitosos  eestudos de campo na UE  

50 kits probados con éxito 
en máis de 1500 estudantes 
en 7 países da UE; 
 

Alemaña 
Bélxica 
Bulgaria 
España 
Francia 
Polonia 
Reino Unido 
 

Impacto avaliado 
cientificamente 



AAvaliación científica do impacto 

Mellora da autoeficacia e o 
interese do conxunto do 
estudantado 
As rapazas confían máis nas súas 
aptitudes científicas e aumenta 
a súa autoeficacia.  
Aumenta o interese dos rapaces 
pola física  
Photonics Explorer funciona 
especialmente ben co 
estudantado da ESO.  

‘É unha boa idea, ben deseñada con moitas ferramentas 
simples que o estudantado pode usar facilmente’. 
Facendo as prácticas parece que o estudantado entende mellor 
a teoría. 
Valórase positivamente a relación coas aplicacións tecnolóxicas. 
‘Traballando co kit espertouse o interese do estudantado. 
O estudantado implicouse máis activamente nas clases. 
O estudantado animouse a facer moitas máis preguntas. 

Opinión do profesorado 



Máis de 2200 Photonics Explorer distribuídos 
Panorámica inmediata da distribución: países, centros e patrocinadores 
Alcance de diseminación e impacto  
O profesorado sabe qué centros próximos están usando o kit. 

 Curta promocional sobre Photonics Explorer 

https://youtu.be/zpSyZSdf6ig (en inglés) 



Estrutura didáctica 

Fichas de actividades 
Fichas informativas 

Guía do profesorado 
Material multimedia 

Aprendizaxe por 
investigación guiada 

Estrutura didáctica: Guía do profesorado 

– Visión xeral da unidade 
– Resumo do módulo 
– Grupo de idade 
– Duración 
– Coñecementos previos 
– Coñecementos que se 

adquirirán 
– Descrición da unidade 
– Información de contexto 
– Posibles preguntas do 

alumnado 



Estrutura didáctica: Fichas de actividades 

–  Motivación/Contexto 
–  Experimentos: 

–  Montaxe 
–  Observación 
–  Debate 
–  Conclusións 

–  Preguntas orientadoras 
–  Fai, observa, razoa 

Estrutura didáctica : Fichas informativas 

– Entrega ao final da 
unidade para levar á casa 

– Datos importantes para 
lembrar  

– Aplicacións 
– Evita a toma de notas 
 



Comunicación entre tres aldeas dun val  
Comunicación con fibras ópticas 

Módulo 1: Dío con luz 

Cores do arco da vella 
Síntese de cores 

Módulo 2: Cores 



Refracción e formación de imaxe 
Construíndo telescopios de Galileo e de Kepler 

Módulo 3: Lentes e telescopios 

Comparando o ollo humano coas cámaras dixitais 
Aprendendo sobre a acomodación no ollo 

Módulo 4: Ollo e visión 



Analizando a situación da iluminación no voso centro 
Luz cálida e luz fría (eficiencia enerxética) 

Módulo 5: Facendo luz 

Construír un polarímetro para medir a concentración de azucre 
Aplicacións en pantallas e ciencias da vida 

Módulo 6: Polarización 



1. Difracción de fenda simple e fenda dobre 
2. Construíndo un espectrómetro 

Módulo 7: Difracción e interferencia 

Rompendo os estereotipos  
Explorando qué esperas dunha carreira 
Un día normal dunha científica ou dun enxeñeiro 

Módulo 8: A ciencia como profesión 

enxeñeirou dun enxeñei



Plataforma en liña 

www.eyest.eu Teacher login (acceso para docentes) 

Plataforma en liña 

www.eyest.eu O profesorado recibe un correo electrónico 
para rexistrarse cos seus datos e o número 
de serie do seu kit. 
Actualizacións (fichas, vídeos...) 
Recolla de opinións 
Substitución de compoñentes 



GGraciñas! 
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