
 
 

‘XuvenCiencia - Fago, logo aprendo’ arranca a súa sexta 
convocatoria con seis kits para a investigación na aula  

Un equipamento de trazabilidade alimentaria e outro de análise fotométrica son as 
novidades para a curso 2019/2020, que seguirá a ofertar a posibilidade de 

experimentar co cultivo in vitro de plantas, o diagnóstico veterinario, as tecnoloxías 
da luz e a humidade do solo 

O proxecto ‘XuvenCiencia. Fago, logo aprendo’, promovido polo 
grupo de innovación docente XuvenCiencia do campus de Lugo —
coordinado pola profesora Mercedes Novo Rodríguez e que conta 
con chegar a máis dun milleiro de alumnos de Secundaria, 
Bacharelato e Formación Profesional este curso—, oferta seis kits 
para a experimentación nas aulas. 

Como novidades, para o actual ano académico 2019/2020 veñen de 
desenvolverse os kits DNA-MEAT ‘Ensaio molecular de trazabilidade animal’ e Fotometrix ‘Análise 
Fotométrica do contido de proteína’. Asemade, os participantes en XuvenCiencia poderán traballar con kits 
xa rodados polo alumnado como Vitroplant ‘Multiplicación de árbores por cultivo in vitro’, Animal CSI 
‘Iniciación ao diagnóstico veterinario’, Photonics Explorer ‘Luz, cor e vida’ e Aqualab ‘Sensores de medida 
de humidade no solo’.  

A presente edición de ‘XuvenCiencia. Fago, logo aprendo’ contempla a actualización dos kits xa existentes 
(Vitroplant, Animal CSI, Photonics Explorer e Aqualab) con novas actividades interdisciplinares e adaptadas ao 
currículo escolar e prácticas ligadas ás probas da EBAU.  

Por outra banda, outra das principais novidades incluídas nesta nova edición do proxecto responde á inclusión 
de sesións de formación específica sobre o método científico e o deseño de experimentos para o profesorado 
de ensino secundario, durante as que se abordarán as distintas fases do traballo científico desde a toma de 
datos e o procesamento e presentación dos mesmos ata a discusión de resultados e a súa publicación en forma 
de artigo científico ou a través das novas tecnoloxías (blogs, vídeos, aulas Facebook). 

Xa que logo, a carteira de XuvenCiencia para o curso 2019/2020 inclúe os seguintes equipamentos: 

DNA-MEAT ‘Ensaio molecular de trazabilidade animal’ 
Grupo de profesorado: Bioloxía. Área responsable na USC: Xenética. 
Prezo kit : 100 euros (80% redución) 

O kit  DNA- MEAT (MEAT: Molecular  Essay  for Animal  Traceability) pretende 
introducirlles as técnicas básicas rutineiras dun laboratorio de bioloxía molecular aos 
estudantes de secundaria. As técnicas propostas a realizar son: 1) extracción de ADN, 2) 
amplificación de fragmentos xenómicos de interese mediante a reacción en cadea da polimerasa (PCR) e 3) 
detección da amplificación de PCR mediante fluorescencia. O obxectivo do kit é a identificación da 
composición de produtos cárnicos manufacturados (p.e. hamburguesas, carnes moídas) co fin de poder 
detectar posibles fraudes alimentarias. Os estudantes adquirirán coñecementos tanto para o traballo nun 
laboratorio molecular como da utilidade das técnicas moleculares para resolver problemas de interese na 
sociedade como é a trazabilidade alimentaria. 



 
 
O kit desenvolverase durante o presente proxecto. Na primeira fase, preténdese crear 
unha ferramenta molecular que permita a identificación da presenza de dúas das 
principais carnes consumidas en Galicia: tenreira e porco. Deseñaranse parellas de 
cebadores (primers) especie- específicos sobre marcadores de ADN mitocondrial 
(ADNmt), que producirán un produto de amplificación na especie desexada pero non 
na outra especie. Ademais, crearase unha ficha de instrucións do kit que constará 
dunha breve introdución ás técnicas moleculares, o obxectivo da actividade, os 
diferentes protocolos de laboratorio e a descrición dos resultados esperados. 

Durante a segunda fase, elaboraranse os kits propiamente ditos co material necesario para a realización das 
tres actividades propostas, incluíndo mostras problema e controis positivos de ADN. Dado que os centros 
educativos non adoitan dispoñer de termocicladores, a PCR realizarase de forma manual, utilizando baños a 
diferentes temperaturas e cronómetros para o control dos tempos. 

Fotometrix ‘Análise Fotométrica do contido de proteína’ 

Grupo de profesorado: Física e Química, Bioloxía. Áreas responsables na USC: 
Bioquímica, Química Física, Enxeñería Agroforestal e Expresión Gráfica da 
Enxeñería. 

Prezo kit: 100 euros (80% redución) 

Este kit ten como obxectivo familiarizar o alumnado coa análise química e 
bioquímica utilizando unha ferramenta de amplo uso como é o  fotómetro e 
aplicándoa á determinación analítica da proteína contida nun alimento. As 
actividades que se propoñen son as seguintes: 1) exame do fotómetro para comprender os seus fundamentos 
e calibración, 2) comprobación da lei de Lambert- Beer utilizando unha substancia química coloreada, 3) 
preparación dos reactivos para aplicar o método de Lowry, 4) realización dunha recta de calibrado utilizando 
unha proteína patrón e 5) determinación da concentración de proteína nas mostras de alimentos elixidas. 
Estas actividades serven así mesmo para traballar co alumnado o método científico e a análise cuantitativa de 
datos experimentais. 

O kit, que se desenvolverá no presente proxecto, consta de dúas partes: un fotómetro básico, baseado no 
microcontrolador Arduino e a impresión 3D, que será deseñado e construído polos responsables do kit de 
maneira que permita a realización de medidas de  absorbancia coa precisión 
adecuada, pero tamén sirva para mostrar os fundamentos da  fotometría, así 
como os reactivos e material necesarios para a valoración cuantitativa da 
proteína presente nun alimento utilizando o método de Lowry. Este método 
baséase na formación dun complexo coloreado da proteína presente na mostra 
ao engadir os reactivos, sendo a intensidade de cor proporcional á 
concentración de proteínas segundo a Lei de Lambert- Beer. Pódense utilizar 
diversos alimentos, mellor líquidos, como pode ser leite, zumes ou clara de ovo. 
Este kit pódese ampliar facilmente á determinación doutras substancias 
químicas de interese, como poden ser iones nitrato ou fosfato presentes en auga, metabolitos de interese 
médica, etc. Este tipo de experimentos poderían constituír proxectos de investigación para alumnado de 
programas STEM ou clubs de ciencia.  



 
 
Vitroplant ‘Multiplicación de árbores por cultivo in vitro’ 
Grupo de profesorado: Bioloxía. Área responsable na USC: Produción Vexetal. 

Prezo kit: 250 euros (30% redución) 
Prezo recarga: 175 € (30% redución) 

O Kit Vitroplant inclúe actividades educativas para iniciarse no cultivo in vitro de árbores. 
Na actualidade o kit contén material, instrucións e táboas de recollida de datos en 
formato científico para realizar as seguintes actividades: 1) obtención de explantos a partir de forzado de 
segmentos de rama, 2) observación e seguimento do enraizamiento in vitro con distintos tratamentos, 3) 
enraizamiento in vivo usando hormonas en talco, 4) observación da contaminación do cultivo en condicións 
non  asépticas, 5) aclimatación progresiva do material propagado in vitro, 6) micropropagación mediante 
subcultivo e 7) desinfección de explantos e establecemento in vitro. 

Neste proxecto continuarase o traballo xa iniciado de adaptación das actividades para a súa realización nos 
centros sen necesidade de condicións estériles e adecuación dos contidos ao currículo escolar. Ademais, en 
grupos de traballo con profesorado que xa ten experiencia co kit, elaboraranse proxectos de investigación 
baseados no cultivo in vitro de árbores para ofertar a alumnado de programas STEM ou clubs de ciencia. 

Animal CSI ‘Iniciación ao diagnóstico veterinario’ 
Grupo de profesorado: Bioloxía. Áreas responsables: Patoloxía Animal e Ciencias Clínicas 
Veterinarias. 

Prezo: 275 euros (30% redución) 
O obxectivo de Animal CSI é que os estudantes se inicien no estudo da anatomía e da 
bioloxía celular e que adquiran competencias básicas e científicas mediante a realización 
de técnicas de investigación habituais nos nosos laboratorios. Ademais de distintas 
preparacións e fichas de apoio, o kit contén todo o material necesario (portaobxectos, líquidos para a tinción 
ou cubetas para tinguir) para que os estudantes poidan realizar as súas propias preparacións e experimentar 
de forma autónoma. Propóñense 4 actividades de diferentes niveis: 1) técnica de necropsia, 2) probas de 
diagnóstico rápido, 3) frotis sanguíneo e 4) técnica histopatológica. 

Neste proxecto continuarase coa elaboración de actividades concretas adaptadas aos contidos do currículo 
escolar. Ademais, en colaboración co profesorado con experiencia no kit, elaboraranse proxectos de 
investigación (para alumnado de programas STEM ou clubs de ciencia) baseados na resolución de casos 
clínicos e empregando o método científico, onde se fomentará a procura e interpretación de información para 
a resolución de problemas. 

Photonics Explorer ‘Luz, cor e vida’ 
Grupo de profesorado: Física e Química, Tecnoloxía. Área 
responsable na USC: Química Física. 

Prezo: 275 euros (30% redución) 

Para este proxecto adaptouse o kit Photonics Explorer, que foi desenvolto no proxecto europeo GoPhoton! O 
kit inclúe compoñentes ópticos, como láseres, lentes, LEDs, etc., e material didáctico modular e adaptable 
(fichas informativas e de actividades, guías para o profesorado e material multimedia) que permiten a 
realización de 8 actividades por parte de 10 grupos en paralelo. 

Destas actividades, 4 están dirixidas a alumnado de 1º a 3º de ESO: ‘Dillo con luz’, ‘A cor’, ‘Lentes e telescopios’ 
e ‘O ollo e a visión’, e outras 4 son de maior complexidade, para alumnado de 4º de ESO e Bacharelato: 
‘Facendo luz’, ‘Difracción e interferencia’, ‘Polarización’ e ‘A ciencia como profesión’. Esta última actividade 
incide especialmente en atraer as mozas para estudar ciencias e enxeñerías e está previsto utilizala no marco 



 
 
deste proxecto para unha acción de sensibilización nos centros de secundaria con motivo Día Internacional da 
Muller e a Nena na Ciencia. 

Neste proxecto continuarase a adaptación do kit ao currículo escolar mediante unha caixa de material 
complementario para a realización de actividades adicionais e elaboraranse proxectos de investigación 
baseados no kit para ofertar a alumnado de programas STEM, sempre en colaboración co profesorado de 
secundaria con experiencia na utilización do kit. 

AquaLab ‘Sensores de medida de humidade no solo’ 
Grupo de profesorado: Tecnoloxía, Bioloxía, Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. Área 
responsable na USC: Enxeñería Agroforestal. 

Prezo kit: 225 euros (30% redución) 

Prezo ampliación: 50 € (30% redución) 
Este proxecto baséase na realización dun balance hídrico moi sinxelo dun solo nunha 
maceta. A estimación dos elementos do balance hídrico é unha parte fundamental para o coñecemento e 
cuantificación do ciclo hidrolóxico a escala de concas hidrográficas co fin de conseguir un uso sustentable da 
auga. Nos currículos educativos de educación secundaria recóllense distintos aspectos relacionados coa auga, 
a súa xestión e consumo responsable. O kit inclúe os elementos necesarios para levar a cabo tres actividades 
usando como base a plataforma electrónica aberta Arduino: 1) control e rexistro de datos cunha placa Arduino 
e un sensor de humidade do solo de tipo capacitivo, 2) calibración do sensor de auga no solo, obténdose unha 
curva de calibración que mide a resposta do sensor e o contido de auga no solo e 3) realización dun balance 
de auga na maceta de solo, para estimar a perda de auga por evaporación desde o solo, medindo o contido 
de auga no solo mediante pesada, a auga aplicada e a drenaxe. 

Un dos puntos importantes deste kit é a transversalidade no seu uso que permite a interacción entre o 
profesorado de diferentes materias (Tecnoloxía, Bioloxía, Ciencias da Terra e do Medio Ambiente), xa que o 
kit inclúe elementos de todas elas, e pode conducir á creación de grupos de traballo interdisciplinares nos 
centros. O profesorado responsable deste kit traballará con estes grupos na proposta e elaboración de 
proxectos de investigación multidisciplinares relacionados cos contidos do kit. 

Neste proxecto proponse ampliar este kit para complementar o kit Vitroplant, incluíndo non só o rexistro de 
variables ambientais (iluminación, temperatura e humidade do aire), senón tamén a automatización desas 
variables ambientais, acendido de luces, conexión e desconexión da calefacción, mediante o uso da placa 
Arduino e de relés. Outra cuestión para profundar nesta nova edición é o uso doutras linguaxes de 
programación de Arduino máis accesibles para os estudantes, como Tinkercad, que permite a programación 
de dispositivos Arduino virtuais, os sketch pódense elaborar utilizando texto ou bloques (de forma similar á 
aplicación Scratch). 

 
Máis información na web do Grupo XuvenCiencia xuvenciencia.org 

Coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía - Ministerio de Ciencia, Innovación e 
Universidades. 

https://xuvenciencia.org/

