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1. Introdución 

O “Proxecto Funil” procura dotar a lingua galega de novas ferramentas multimedia para o 
ámbito científico. O funil utilízase no laboratorio para trasfegar líquidos dun recipiente para 
outro. Neste proxecto preténdese transmitir coñecemento e destrezas pero tamén 
actitudes e valores. A elección do nome é un símbolo: unha xeración de estudantes 
identifica esta peza co termo en galego. Rapazas e rapaces que aprenderon química no 
ensino obrigatorio en galego utilizan funil indistintamente en galego e en castelán. 

As ferramentas sobre as que se constrúe o “Proxecto Funil” son basicamente dúas: un libro 
electrónico de prácticas de laboratorio de química e unha serie de vídeos onde se visualizan 
dun xeito ameno os procedementos, as técnicas e o desenvolvemento práctico no 
laboratorio de química xeral. 

A experiencia do equipo docente que formula este proxecto evidencia a necesidade de 
ofrecer novas fórmulas de transmisión do coñecemento que conecten coa xuventude da 
nosa sociedade. Como docentes no laboratorio comprobamos como o noso alumnado xa 
utiliza os seus dispositivos móbiles para gravar diferentes fases das súas prácticas. Trátase 
de gravacións caseiras moitas veces sen a supervisión académica axeitada, cando o rigor 
científico é fundamental para o progreso da ciencia. Por outro lado, as dificultades 
económicas de moitos centros de ensino secundario deriva na imposibilidade de realizar as 
prácticas co material conveniente ou a limitación nos experimentos que se poden realizar. 
Estas situacións débense resolver coa conveniente dotación orzamentaria, pero a nosa 
obriga é tentar elaborar e ofrecer aquelas ferramentas que están da nosa man, razón pola 
que xurdiu esta iniciativa. Pero tamén somos conscientes de que un laboratorio virtual 
nunca pode substituír ao laboratorio real, pero si complementar a formación do alumnado, 
axudar a fixar conceptos e impulsar a inquietude ou vocación científica da nosa xuventude.  

  



 

Figura 1. Páxina de inicio do portal do “Proxecto Funil” na rede (www.funil.gal). 

 
2. Obxectivos 

Ademáis de dotar á lingua galega de novas ferramentas multimedia para o ámbito científico, 
de xeito que a lingua galega poida establecerse como vehicular no ámbito da química, 
pódense enumerar outros obxectivos xerais que se pretenden acadar con este proxecto: 

i) Acercar a ciencia e a innovación dende o próximo e cotiá, mediante a elección 
de prácticas de laboratorio relacionadas con produtos e procedementos da vida 
cotiá (vinagre, leite, viño, auga, esencias, biodiésel, funxicidas, etc) e a través de 
formatos audiovisuais na rede. 

ii) Fomentar a experimentación entre os máis novos, aos que van dirixidas as 
ferramentas dispoñibles no portal na rede ou cos que se pretende interactuar a 
través das redes sociais. Trátase, sen dúbida, de ferramentas volcadas á 
experimentación e presentadas de forma amena. 

iii) Incidir na rigorosidade científica, compatible con formatos amenos e accesíbeis, 
como elemento necesario para o progreso da ciencia, ao elaborar vídeos coa 
conveniente supervisión académica que serán útiles para o alumnado dos 
últimos cursos de ensino obrigatorio e bacharelato. Tamén se pretende ofrecer 
ferramentas científicas útiles que complementen a docencia destes cursos. 

  



3. O libro electrónico 

Un manual para un laboratorio de Química Xeral debe ter unhas claras pretensións no 
tocante á formación básica dos estudantes que entran por vez primeira no laboratorio. Así 
debe tentar que o alumnado:  

a) Coñeza o nome e a utilidade do material que existe nun laboratorio; 

b) Coñeza e comprenda as normas de seguridade para o manexo dese material e dos 
produtos e reactivos que vai utilizar; 

c) Recoñeza as distintas táboas periódicas modernas dos elementos químicos existentes 
no laboratorio, así como o nome e o símbolo dos elementos químicos; 

d) Coñeza e saiba utilizar practicamente as técnicas básicas de separación e obtención 
de produtos químicos; 

e) Sexa quen de relacionar conceptos teóricos (estados de agregación, disolucións, 
dispersións, equilibrios, ácido-base, precipitación redox, etc) aprendidos na aula coa súa 
explicitación práctica no laboratorio; 

f) Estea en condicións de sintetizar algúns produtos sinxelos que lle axuden a 
comprender para que sirve a química e poder relacionalos coa súa vida cotiá.  

A realización das prácticas debe tentar mellorar: a destreza experimental do alumnado; a 
seguridade no manexo do material; a presenza no laboratorio e a pulcritude no traballo coa 
finalidade de mellorar a calidade dos resultados que presente no seu caderno de 
laboratorio. 

Os obxectivos das prácticas son o interese didáctico e o rigor científico. Dende o punto de 
vista didáctico preténdese que o alumnado adquira a destreza mínima para poder traballar 
seguro no laboratorio así como que aprenda a traballar e a facer pequenas investigacións. A 
busca do rigor científico levaranos a que o alumnado sexa capaz de realizar cálculos 
cuantitativos e, baixo a titoría do profesor/a, aprenda a interpretar os resultados. 

Intencionadamente omítense gran parte dos fundamentos teóricos de cada práctica; tal 
decisión obedece a conseguir incitar ao alumnado para que asista con regularidade ás clases 
de teoría; esa formación será a que lle permita acadar os coñecementos suficientes para 
comprender a metodoloxía, afrontar a realización dos cálculos experimentais e realizar a 
interpretación dos resultados. 

As prácticas propostas son sinxelas, pero axustadas a unha titulación práctica que ten unha 
directa conexión co mundo actual: o viño, o vinagre, os fertilizantes, o leite, os funxicidas, o 
biodiésel, o carbonato cálcico dos pensos, as augas contaminadas, etc, serán obxecto das 
investigacións propostas nestas prácticas. 



 

O libro electrónico de prácticas de química xeral de “Proxecto Funil” procurará conseguir 
estes obxectivos a través dunha serie de capítulos e epígrafes que se indican de seguido:  

1. Diversas táboas periódicas e o nome e o símbolo dos elementos químicos. 

2. Material e normas de seguridade no laboratorio.  

3. As operacións básicas na química.   

4. As técnicas de separación de substancias.  

5. As prácticas nun laboratorio de Química.   

 5.1. Prácticas de técnicas de separación.  

 5.2. Prácticas para comprender as disolucións. 

 5.3. Prácticas para comprender os conceptos básicos da Química. 

 5.4. Prácticas para preparar compostos químicos. 

Pódese acceder ao libro electrónico no enlace http://www.funil.gal/manual.html para 
descargalo en formato PDF (ver Figura 2), pero tamén é accesible para consulta electrónica 
na rede de cada unha das prácticas utilizando un menú sinxelo de fiestras polo cal se pode 
 
 

 

Figura 2. Aspecto da maqueta do manual de prácticas na versión descargable e imprimible 
en formato PDF. 



 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla do comezo da sección de consulta electrónica das prácticas de 
laboratorio na rede, na imaxe está activada a pestana de “introdución” da práctica 
correspondente á obtención de biodiésel. Navegando polas diferentes pestanas accédese aos 
distintos contidos de cada unha das prácticas.  

 

acceder a unha serie de apartados de cada unha das prácticas, tal como se amosa na Figura 
3, que inclúe o título de práctica, os obxectivos, o material, os reactivos necesarios, unha 
introdución, o procedemento experimental, unhas cuestións relativas á práctica, un acceso 
ao vídeo e tamén outro acceso ao documento en PDF, descargable e imprimible, desa 
práctica. 

 

4. O material audiovisual 

Se ben existen outros libros de prácticas de laboratorio de química e algúns deles dispoñen 
da versión electrónica, emporiso está por facer a elaboración de vídeos que ilustren os 
distintos procedementos, técnicas e prácticas. Na rede pódese acceder a algúns vídeos 
deste tipo en lingua inglesa, o cal resulta sorprendente cando se comproba como hoxe en 
día no laboratorio o impulso natural do alumnado é gravar cos seus móbiles o material, as 
montaxes e algunhas partes da realización práctica. Trátase de gravacións caseiras e quizais 
pouco rigorosas, pero este comportamento amósanos que a existencia deste material visual 



é unha demanda do alumnado e máis cedo ca tarde iranse colgando pezas audiovisuais na 
rede. 

Dende a nosa óptica a estratexia é clara: se gravamos estes vídeos cun guión previo e 
supervisión dos docentes poderemos garantir a rigorosidade deste material visual e, se o 
facemos en galego, posibilitamos que sexa a lingua vehicular para os que accedan a esta 
ferramenta.  

Consideramos que este material visual vai ser de grande utilidade e interese para o 
alumnado, explorando unha nova vía para desenvolver o labor docente a través de canles 
que resultan atractivas para a xente nova e que xa utilizan para informarse e comunicarse. 

A proposta implica necesariamente tamén que a calidade técnica das imaxes da gravación 
dos diferentes vídeos sexa óptima. Isto supón a colaboración de persoal cualificado para as 
gravacións. Ata o momento a canle de vídeos accesible dispón dunha ducia de pezas 
correspondentes a diferentes prácticas explicadas no libro electrónico. Pódese acceder aos 
vídeos directamente dende a canle de YouTube ou ben dende a plataforma www.funil.gal 
que dispón de varias vías de acceso directo aos audiovisuais. 

 

Figura 4 Evolución do número de visualizacións dos vídeos do Proxecto Funil nos tres 
primeiros trimestres de 2016 (> 13000 visualizacións) e distribución por países do número de 
visualizacións no mes de setembro, con oito países con máis de cen reproducións mensuais: 
México, 833 visualizacións; España, 758 visualizacións; Colombia, 461 visualizacións; 
Arxentina, 333 visualizacións; Perú, 296 visualizacións; Brasil, 194 visualizacións; Chile, 149, 
visualizacións; Venezuela, 114 visualizacións e así ata máis de 50 países só no mes de 
setembro de 2016 (datos extraídos de YouTube Analytics). 



De todos xeitos, o proxecto formúlase con vocación de permanencia no tempo e planifícase 
con diferentes fases en función do grao de acollida e éxito. Despois de completar a primeira 
fase coa ducia de vídeos e xa realizada unha autoavaliación co alumnado das materias de 
química baixo a responsabilidade dalgúns dos promotores da iniciativa, preténdese nunha 
segunda fase duplicar o número de audiovisuais. Nunha fase posterior poderíanse tamén 
incluír experimentos de laboratorio doutras disciplinas: física, fisioloxía, anatomía, etc. 

 
5. Estrutura do portal na rede 

O portal na rede www.funil.gal está estruturada en cinco seccións: Inicio, Que é funil.gal?, 
Prácticas, Vídeos, Manual e De interese. Na Figura 1 pódese apreciar a ubicación como 
cabeceiras destas cinco seccións. Ademáis hai dende calquera páxina no portal acceso 
directo ás redes sociais vinculadas: Facebook, Twitter e YouTube. 

Dende a páxina de Inicio (Figura 1) hai un acceso directo a un apartado de material de 
laboratorio e a outro de normas de seguridade; tamén hai acceso a un vídeo promocional 
do Proxecto Funil. Na sección Que é funil.gal? explícase brevemente en que consiste o 
proxecto, quen son os seus promotores e as entidades que colaboraron no seu 
financiamento; nun arquivo de rendición de contas detállanse ingresos e gastos para a 
realización do proxecto.  

A sección Prácticas recolle a versión de acceso electrónico individual de cada práctica, como 
xa se comentou no apartado 3; do mesmo xeito, dende a sección Manual pódese visualizar 
ou descargar o libro de prácticas completo ou cada unha das prácticas individualmente en 
formato PDF.  

Na sección Vídeos pódense visualizar incrustados unha serie de vídeos das prácticas de 
laboratorio, pódese acceder aos mesmos vídeos dende a canle de YouTube. Por último, a 
sección De interese recolle unha serie de novas de química e da actividade do grupo de 
innovación docente CienciaNosa. 

 
6. Público obxectivo 

As ferramentas elaboradas neste proxecto están enfocadas ao alumnado de primeiro curso 
dos graos universitarios de química, enxeñaría química, enxeñaría agrícola e forestal, 
bioloxía e farmacia, así como ao alumnado dos últimos cursos de ensino secundario (3º e 4º 
de ESO e Bacharelato), aínda que tamén é moi probábel que sexa útil para o propio 
profesorado das materias de ciencias de ensino secundario. 
Sen embargo, hai que ter en conta que, como as ferramentas estarán dispoñibles nunha 
plataforma dixital aberta e como se prevé un plan de difusión a través das redes sociais, a 
audiencia da actividade sobrepasará tanto estes cursos como tamén traspasará o ámbito 
xeográfico galego. Boa proba disto é que, despois de varios meses en probas na plataforma 



dixital e na canle de YouTube, pero sen campaña de difusión específica, a porcentaxe de 
visualizacións dende o estranxeiro ascende ao 64 % con visitas dende 68 países diferentes 
(Figuras 4 e 5).  Ademáis, a tendencia de visualizacións internacionais vai en claro aumento 
cun incremento progresivo de visitas dende a área iberoamericana. O número de 
reproducións dos vídeos nestes meses alcanza as 13.000. 

 

 

Figura 5. Tempo de visualización (en minutos) e número total de reproducións dos países con 
maior número de visualizacións na canle de YouTube do Proxecto Funil nos tres primeiros 
trimestres de 2016. Na parte superior, gráfica da porcentaxe de visualizacións por países: 
España, 35,5 %; México, 16,6 %; Colombia, 9,4 %; Arxentina, 7,5 %; Perú, 6,2 %; Brasil, 4,8 %; 
Chile, 4,0 %; Venezuela, 3,1 %; Ecuador, 2,8 %; Bolivia, 1,8 %; Resto de países, 8,4 % (datos 
extraídos de YouTube Analytics). 
 

7. Financiamento 

As ferramentas elaboradas están xa dispoñibles en aberto nunha plataforma dixital gratuíta. 
Dende ela son accesíbeis o libro electrónico, os vídeos das diferentes actividades, os perfiles 



da redes sociais deste proxecto (Facebook, Twitter, YouTube) e outros enlaces de interese. 
Este proxecto conta co financiamento da Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística, 
integrada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e as Universidades de Santiago de 
Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, e do grupo de innovación 
docente CienciaNOSA, promotor do proxecto. A revisión lingüística foi realizada por Xusto 
Rodríguez Río, da Área de Terminoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. 
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