
 
 

Xornadas XuvenCiencia para profesorado 

Xuvenciencia – Fago, logo aprendo! 

A sexta edición das ‘Xornadas XuvenCiencia para o profesorado’ ten como obxectivos 
fortalecer os vínculos entre os distintos actores da educación preuniversitaria e universitaria 
implicados na divulgación de coñecementos científico-técnicos e científico-sociais, ao 
tempo que supoñen unha introdución á metodoloxía científica para o traballo nas aulas de 
ensino secundario a través de kits de experimentación desenvolvidos polo profesorado 
universitario. 

Nesta convocatoria, e como novidade, establécense dous programas formativos diferentes 
para profesorado xa veterano en XuvenCiencia e para aqueles docentes que por primeira 
vez decidan mergullarse no programa. 
 

 

PROFESORADO VETERANO (V) 

Duración:  
20 horas (16 presenciais e 4 non presenciais) 
Cando:  
30 de novembro de 2019 (8 horas) 
10 de xaneiro de 2020 (4 horas) 
29 de maio de 2020 (4 horas) 

Lugar: Campus de Lugo 
Número de prazas: 20 
Prezo: 20 € (máis o prezo de ampliacións de 
kits opcionais) 
 

PROFESORADO NOVO (N) 

Duración:  
30 horas (24 presenciais e 6 non presenciais) 
Cando:  
30 de novembro de 2019 (8 horas) 
10 de xaneiro de 2020 (4 horas) 
11 de xaneiro de 2020 (8 horas) 
29 de maio de 2020 (4 horas) 

Lugar: Campus de Lugo 
Número de prazas: 40 
Prezo: 30 € (máis o prezo do kit) 
 

N: Profesorado "Novo" que merca un kit nesta xornada. 
V: Profesorado "Veterano" que xa ten un kit e non merca un kit nesta xornada. 

Destinatarios/as: Profesorado de Ensino Secundario e de Formación Profesional das 
especialidades de Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía. 

Organización: Grupo de Divulgación da Ciencia e da Tecnoloxía (XuvenCiencia) da USC. 
Dirección: María de la Merced Novo Rodríguez 
Secretaría: Wajih Al-Soufi 
Máis información 
https://xuvenciencia.org/portal/xornadas-profesorado/  
 
Coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía - Ministerio de 
Ciencia, Innovación e Universidades. 
 

Solicitada a homologación como actividade de formación permanente do 
profesorado á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e 
provisionalmente recoñecida como tal (recoñecemento definitivo suxeito ao 

cumprimento dos requisitos establecidos na Orde do 14 de maio de 2013, DOG 96). 

  

https://xuvenciencia.org/portal/xornadas-profesorado/


 
 

 

Programa resumido 

30 de novembro de 2019, sesións 1 e 2: 

 Obradoiro «A práctica investigadora na aula» (N+V) 

10 de xaneiro de 2020, sesión 3:  

 Explicacións das actividades do kit e actividades básicas. (N) 

 Deseño de proxectos de investigación nas aulas de secundaria utilizando os kits 
XuvenCiencia. (V) 

11 de xaneiro de 2020, sesións 4 e 5 (só profesorado novo):  

 Formación avanzada no kit elixido. (N) 

29 de maio de 2020, sesión 6:  
Xornada de posta en común de resultados das iniciativas desenvolvidas na aula. (N+V) 

 

Programa detallado 

Sesións 1 e 2: A práctica investigadora na aula. 30 de novembro de 2019 

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo (8 horas) 

Programa para profesorado novo e veterano 

9.30-9.45 Recepción e recollida de documentación. 

9.45-10.00 
Presentación do programa da xornada. Montserrat Valcárcel 
(Vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo ), Mercedes Novo 
(coordinadora do grupo XuvenCiencia).  

10.00-11.30 
A práctica investigadora na aula: deseño de experimentos e toma de 
datos. 

11.30-12.00 Descanso e pausa de café. 

12.00-14.00 
A práctica investigadora na aula: Análise e representación de datos 
experimentais. 

14:00-15:30 Xantar. (Cafetería da Facultade de Veterinaria) 

15:30-19:00 
A práctica investigadora na aula: Interpretación e discusión de 
resultados. Escritura científica e comunicación de resultados mediante 
TICs. 

 

 
As fases 1 e 2 das VI Xornadas XuvenCiencia para o profesorado completaranse con 2 horas 
de actividades e traballo non presencial das persoas matriculadas. 
 

 

  



 
 

Sesión 3: Presentación dos kits. 10 de xaneiro de 2020 

Facultade de Veterinaria de Lugo (4 horas) 

Programa para profesorado novo e veterano 

17.00 – 18.00 horas 

 

Presentación dos kits XuvenCiencia e división do profesorado 
asistente en grupos segundo o kit elixido. 

 

PROFESORADO VETERANO 
 
18.30-21.00 horas: Deseño de proxectos     
de investigación nas aulas de secundaria 
utilizando os kits XuvenCiencia. 
 

PROFESORADO NOVO 
 
18.30-21.00 horas: Explicacións das 
actividades do kit e actividades básicas.       

Sesións 4 e 5: Obradoiros e entrega de kits. 11 de xaneiro de 2020 

Facultade de Veterinaria e Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo (8 horas) 

SÓ PROFESORADO “NOVO” 

9.30-9.45 

9.45-11.30 

11.30-12.00 

12.00-14.00 

14.00-15.30 

15.30-19.00 

Recepción.  

Obradoiros de formación. 

Pausa para café.  

Obradoiros de formación.  

Xantar.  

Obradoiros de formación.  

 
Antes do inicio da fase 6 o profesorado novo en XuvenCiencia deberá desenvolver 4 horas 
de traballo non presencial e o profesorado veterano, 2 horas. Este traballo consistirá na 
realización das enquisas de valoración do kit e dun informe recollendo as actividades 
levadas a cabo.  
 

Sesión 6: Posta en común de resultados. 29 de maio de 2020 

Facultade de Veterinaria de Lugo (4 horas) 

Programa para profesorado novo e veterano 

 
17.00-21.00 horas 
 
 
 

 
Xornada de posta en común de resultados das iniciativas 
desenvolvidas na aula, para o intercambio de experiencias e a 
participación de estudantes de Secundaria e Bacharelato que 
presenten os seus proxectos de investigación. 

 


