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Cada Photonics Explorer contén mais de 110  compoñentes  
resistentes e seguros, para realizar 8 experimentos sinxelos 
en 10 grupos paralelos –abondo para unha clase de 25-30 
persoas. Cada experimento vén acompañado de material  
didáctico modular e adaptable en 15 idiomas (fichas 
informativas e de actividades, guías do profesorado e 
material multimedia). 
O Photonics Explorer foi especificamente deseñado para 
complementar os plans de estudos europeos.   
Socios locais de EYESTvzw (en Galicia é XuvenCiencia) 
distribúen os kits e ofrecen en paralelo cursos de formación. 
O Photonics Explorer pode adquirirse por 150 € + IVE. 
Patrocinadores poden ofrecer kits de balde co seu logotipo.  
Xa se distribuíron 2300 kits na UE utilizados por máis de 
120.000 estudantes.  

Un kit de fotónica adaptado aos obxectivos educativos dos 
plans de estudo da ESO e de Bacharelato. 

Apoiado por :. 

Que é o Photonics Explorer? 
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Compoñentes no kit 

10 espellos de aluminio (7x7 cm) 
20 polarizadores (7x5 cm) 

10 conxuntos de filtros de cor (7x4 cm) 
(vermello, verde, azul, 

 ciano, maxenta e amarelo) 
10 módulos LED con LED 

  vermellos, verdes e azuis 
10 conxuntos de lentes  de plástico  

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 

1 DVD incluíndo o material didáctico 

Os módulos educativos 

Primeiro e segundo ciclo da ESO (12-16 anos) 
• Dío con luz - as propiedades da luz e o seu uso en 

telecomunicacións 
• Cor - percepción de cor, 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 anos) 
• Facendo luz - comparando eficiencia e 

sustentabilidade de fontes de luz 
• Difracción e interferencia - difracción nunha 

fenda, espectrometría 
• Polarización - aplicacións en pantallas e nas 

ciencias da vida 
• A ciencia como profesión - animando 

especialmente ás mozas a cursar estudos en 
ciencias e enxeñarías 

Por favor, rexístrese en http://www.eyest.eu/Programs/Photonics-Explorer 
para recibir unha invitación para o próximo curso de formación. 
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