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Un grupo interdisciplinar de innovación docente do campus de Lugo da Universidade de Santiago ideou 
en 2013 un campamento científico de verán para adolescentes que se ten transformado nun completo 
programa que inclúe tamén formación para profesorado de ensino medio e o deseño de kits de 
experimentación para o seu uso en colexios e institutos. 

 
Figura 1. Photocall co alumnado do Campus XuvenCiencia. 
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1. INTRODUCIÓN 

XuvenCiencia é xa unha marca que acumula sete anos de traxectoria en Galicia e tamén máis aló do 
Padornelo. Na actualidade, as tres vertentes de acción de XuvenCiencia —campus de verán, xornadas 
para profesorado e XuvenCiencia na aula— conforman o proxecto Fago, logo aprendo!, unha proposta 
que lle dá resposta á necesidade de formar as e aos adolescentes no pensamento crítico, a resolución 
de problemas e a investigación científica a partir dunhas ferramentas atractivas e efectivas. A 
experimentación, os supostos prácticos e o fedellar sen descanso —para atopar solucións, pero tamén 
para pasalo ben— constitúen as máis salientables características das nosas actividades. 

Quen somos en XuvenCiencia? 

A profesora Mercedes Novo é coordinadora do grupo XuvenCiencia, no que teñen unha implicación 
activa profesorado de todas as áreas de coñecemento nas diferentes facultades e escolas do Campus 
de Lugo: 

Facultade de Ciencias: Mercedes Novo, Wajih Al-Soufi. 

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría: Montserrat Valcárcel, Juan Luis Fernández, Francisco 
Javier López, Jorge Dafonte, Miguel Ángel González, Javier Cancela. 

Facultade de Veterinaria: Marta López, Maribel Quiroga, Ana Paula Losada, Ramiro Barcia, Manuel 
Vera, Susana Sánchez, Paulino Martínez. 

Facultade de ADE: Marta Portela, Begoña Barreiro. 

Facultade de Formación do Profesorado: Pablo González, Carmen Caldeiro. 

Facultade de Humanidades: Elena Freire, Ana Cabana. 

O obxectivo de espertar as vocacións científicas entre adolescentes preuniversitarios é tan importante 
como o de ofrecer unha ferramenta transversal básica para a mocidade, independentemente de cal 
vaia ser a súa profesión nun futuro. Grazas ao método científico, os e as rapazas incorporarán 
intuitivamente no seu día a día coñecementos que lles serán útiles para resolver problemas 
cotiáns e ter un xuízo máis atinado sobre os acontecementos, circunstancias e o mundo que os 
rodea.  

 
Figura 2. Alumnado no obradoiro “O mundo invisible das enfermidades” do Campus XuvenCiencia. 
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Para acadar estes obxectivos, levamos adiante as seguintes accións: 

1. Campus de verán XuvenCiencia: talvez a actividade máis coñecida, celébrase ao principio do 
verán no Campus de Lugo desde 2013 e está dirixido a alumnado de cuarto da ESO e Bacharelato. 
As 150 prazas ofertadas esgótanse en cuestión de minutos, como as entradas dos festivais de 
música con máis soa e tirón. Entre os días 28 de xuño e 4 de xullo deste ano desenvolveremos 
a oitava edición do campus, que contará con preto dun cento de obradoiros científico-
tecnolóxicos e científico-sociais e visitas, así como un completo programa de actividades de lecer 
a cargo de Lumieira Acompaña e aloxamento en residencias do campus en réxime de pensión 
completa, co único propósito de que resulte unha experiencia inesquecible para as e os 
participantes. Como novidade, vimos de modificar o proceso de admisión: a metade das prazas 
outorgaranse por orde de inscrición e a outra metade, por sorteo. Procuramos con esta nova 
medida favorecer a igualdade de oportunidades daquelas persoas interesadas que non dispoñen 
dunha conexión potente a internet.  

 

Figura 3. Xornada de formación do Kit AnimalCSI para profesorado de secundaria. 

2. Xornadas para profesorado: é un programa de formación e colaboración e está dirixido a 
docentes de ensino medio (ESO, BAC, FP) de toda Galicia. As e os docentes reciben unha 
formación homologada e case gratuíta (a matrícula na xornada serve para cubrir os gastos de 
manutención) en metodoloxía investigadora e, asemade, uns coñecementos específicos para 
traballar cos seus alumnos nos experimentos deseñados nos kits de investigación XuvenCiencia 
desenvolvidos no Campus Terra.  

3. XuvenCiencia na aula: as e os docentes formados nas Xornadas para profesorado comezan a 
traballar cos seus kits XuvenCiencia nos seus colexios e institutos. Para o curso 2020/2021 serán 
sete os kits de XuvenCiencia dispoñibles e estase estudando a posibilidade de facer aínda máis 
flexible e virtual o programa formativo. Polo de agora, vimos de poñer en marcha un foro na 
páxina web Xuvenciencia.org coa idea de establecer unha canle rápida de comunicación e de 
resolución de dúbidas para o profesorado que está a traballar cos kits XuvenCiencia nos seus 
centros. Este programa, xunto coas xornadas para profesorado, ten conseguido financiamento da 
“Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación” nas 
convocatorias 2015, 2017 e 2018. 
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Figura 4. Alumnado usando o Kit AnimalCSI na clase. 

O informe PISA, a proba da OCDE que mide a calidade e as destrezas educativas dos países membros 
da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos —e que vén de ofrecer 
resultados ben pouco esperanzadores para o conxunto de España, non tanto así para Galicia—, adoita 
incidir en que na área de Ciencias os coñecementos estean asociados a unha utilidade práctica no 
cotián. É aí onde XuvenCiencia amosa todo o seu potencial: 

• Traballo en equipo e de xeito colaborativo e práctico, xa que se trata de experimentos pensados 
para o laboratorio e non para a clase maxistral. 

• Aprendizaxe consciente do método científico, unha metodoloxía de traballo que serve tanto 
para as familias de saberes científico-tecnolóxica e biosanitaria como para a investigación en 
ciencias sociais e humanidades. 

• Ferramentas para a resolución de problemas, non só para o ámbito académico, senón para 
calquera aspecto da vida diaria.  

 
Figura 5. Campus XuvenCiencia: Obradoiro no Museo Provincial de Lugo. 



Nº 89 – Maio 2020 
 

127 

Por unha banda, temos a experiencia do Campus XuvenCiencia, onde caben obradoiros tan diversos 
como o de creación de videoxogos contra o ciberbullying, a análise de sales minerais nas 
bebidas, cultivos sen solo ou a descuberta de como a arte contemporánea emprega metodoloxía 
científica para crear algunhas das súas pezas. Verán a verán, XuvenCiencia está a se consolidar como 
unha cita importante para os adolescentes galegos –e mesmo de fóra— que participan durante unha 
semana nun programa con visitas a centros agroalimentarios, tecnolóxicos e culturais e na que, sobre 
todo, forxan amizades para o resto da vida.  

Nos Campus XuvenCiencia teñen participado desde a súa primeira edición en 2013 un total de 846 
adolescentes, dos que case 200 son alumnos e alumnas veteranas que repetiron a experiencia. O 65% 
de todas as persoas matriculadas son rapazas e o 46% viña de cursar 4º de ESO; un 45% superara 1º 
de Bacharelato e o 9% restante eran estudantes de 2º de Bacharelato aos que se lles dá a opción de 
volver a optar a unha praza do campus. 

Alumnos por provincia (todas as edicións) 

Lugo 349 
A Coruña 130 
Pontevedra 123 
Ourense 14 
Asturias 4 
Burgos 3 
Madrid 3 
Alacant 2 
Huesca 2 
Toledo 2 
Ávila 1 
Cádiz 1 
Girona 1 
Illes Balears 1 
La Rioja 1 
León 1 
Murcia 1 

 

O alumnado participante no Campus de Verán XuvenCiencia procede de todas as provincias galegas –
en menor proporción de Ourense—, e tamén de fóra de Galicia (ver Figura 6). Aínda que nas primeiras 
edicións predominaba o alumnado de Lugo, nos últimos anos a participación de estudantes das 
provincias de A Coruña e de Pontevedra está a igualar a de Lugo. Ademais, grazas a un programa de 
intercambio coa Universidade Junior do Porto que se desenvolve dende 2016, cada ano ata cinco 
estudantes de Portugal participan no noso Campus XuvenCiencia. De igual modo, cinco 
xuvencientíficos poden optar a unha praza no amplo abano de programas da UJunior Porto.  

Por outra banda, os kits para a investigación na aula de XuvenCiencia están deseñados por equipos 
interdisciplinares do campus de Lugo da Universidade de Santiago e teñen, asemade, unha 
aplicación interdisciplinar nas clases de ensino medio, xa que posúen actividades que harmonizan 
cos currículos de diferentes materias da ensinanza obrigatoria e postobrigatoria: matemáticas, 
tecnoloxía, física, química, bioloxía, ciencias medioambientais, xeoloxía, historia, linguas… . Do mesmo 
xeito, supoñen un acicate para os clubs de ciencias e para os centros que imparten a modalidade de 
STEMBach. Igualmente, incorpóranse actividades incluídas no programa de Avaliación de Bacharelato 
para o Acceso á Universidade (Abau), como é o caso da proposta de difracción da luz que contempla o 
kit Photonics Explorer e que resulta do máis axeitada para o estudantado de Física de segundo curso 
de BAC. 
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Figura 6. Distribución do alumnado do Campus de Verán por poboacións.  
Os números indican o número de alumnado por poboación. (bit.ly/XC-MapaAlumnado). 

 

http://bit.ly/XC-MapaAlumnado
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Conscientes do lugar e do tempo, as e os integrantes do equipo de XuvenCiencia poñen en marcha uns 
kits de investigación nos que se atende de modo transversal algunhas das grandes diatribas 
contemporáneas e os meirandes retos científicos do presente e o futuro próximo: a emerxencia 
climática, a deforestación, a seguridade alimentaria e as oportunidades de desenvolvemento sostible 
que afectan a rexións ultraperiféricas de Europa como Galicia. Estas premisas establécense consonte 
ás cuestións que preocupan a cidadanía europea, segundo os contidos sinalados no Programa 
Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea Horizonte 2020. 

XuvenCiencia é unha iniciativa na que interveñen e da que se benefician profesorado universitario e 
de ensinanzas medias e, sobre todo, alumnado de ESO, Bacharelato e Formación Profesional, que neste 
país moitas veces procede de contornas rurais e dispersas, nas que os sectores produtivos constitúen 
o principal motor económico de comarcas enteiras. Boa parte dos institutos que participan en 
XuvenCiencia son de áreas rurais e rururbanas.  

 

Figura 7. Distribución dos kits en centros de Galicia. (bit.ly/XC-MapaKits). 

A estes e estas estudantes ofértaselles unha formación profundamente relacionada co espazo no que 
viven –o kit DNA-Meat determina se unha carne é de porco ou de tenreira mediante un test xenético e 
o kit Fotometrix detecta a cantidade de proteína do leite utilizando o método de Lowry, por exemplo. 
Esta circunstancia permite tres accións beneficiosas:  

1. A investigación científica chega a lugares apartados dos grandes centros tecnolóxicos, 
académicos e financeiros e non é preciso posuír grandes laboratorios nin infraestruturas para 
realizar experimentos sofisticados. 

http://bit.ly/XC-MapaKits
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2. O alumnado atópase con experimentos de alta ciencia que parten de supostos facilmente 
comprensibles para eles e que responden á realidade que coñecen. 

3. As e os xuvencientíficos adquiren destrezas que non só lles van ser imprescindibles para os seus 
estudos superiores, senón que estarán aprehendendo un saber que os vai formar para que o seu 
futuro vital poida producirse, nunhas condicións dignas, no lugar do que proceden, unha das 
rexións xeográficas máis envellecidas de Europa que se beneficiará á súa vez de mozas e 
mozos preparados que poidan ofrecer os seus coñecementos para o progreso do seu país 
sen vérense obrigados a emigrar para atopar oportunidades de vida. 

Ata o de agora, temos entregado un total de 155 kits de experimentación e 149 docentes de ESO, 
Bacharelato e Ciclos Formativos teñen participado nas Xornadas XuvenCiencia de formacion para 
profesorado (Figura 7). Asemade, 66 institutos de toda Galicia teñen algún dos nosos kits. 

Kit Total de Kits A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Animal CSI 34 9 14 3 8 
VitroPlant 29 9 17 1 2 
AquaLab 17 5 7 

 
5 

Rescue Me 4 
 

4 
  

Photonics Explorer 57 18 22 3 14 
DNA-MEAT 10 

 
7 

 
3 

Fotometrix 4 1 3 
  

Total 155 42 74 7 32 

Convén resaltar o compromiso do grupo XuvenCiencia coa promoción de vocacións científicas, e 
especialmente técnicas, entre as mozas. Unha das actividades do kit Photonics Explorer dedícase 
exclusivamente a isto. Durante o presente curso, e con motivo de celebrarse o 11 de febreiro o Día das 
Mulleres e as Nenas na Ciencia, lanzamos unha actividade simultánea a través dun formulario online 
sobre os nesgos de xénero e a profesión científica, que chegou aos máis de 200 docentes de toda Galicia 
que teñen participado no proxecto desde os seus comezos. Asemade, grazas a unha colaboración co 
CEIP Paradai de Lugo vimos de cumprir un obxectivo longamente perseguido polo grupo 
XuvenCiencia, que non é outro que adaptar algunhas das nosas accións á rapazada de Infantil e 
Primaria. Foi posible a través dunha vintena de obradoiros que levamos a este centro lugués para 
conmemorar co alumnado o antedito Día das Mulleres e das Nenas na Ciencia. 

 

Figura 8. Os sete kits de XuvenCiencia para o curso 2020/2021. 
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A recuperación para o curso académico 2020/2021 do kit RescueMe, un instrumento para a 
investigación en humanidades e ciencias sociais que incide na historia oral, será especialmente 
atractiva en centros de contornas rurais, que fronte ás grandes áreas urbanas adoitan seren custodias 
dunha cultura e unha lingua minorizadas. Consideramos que unha experiencia deste tipo reforza a 
autoestima da comunidade e axuda a tecer ligazóns e relación interxeracionais en lugares 
fortemente afectados polo envellecemento da poboación. 

Kit 1: Kit Vitroplant “Multiplicación de árbores por cultivo in vitro” 

Grupo de profesorado: Bioloxía e Xeoloxía. 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 sete actividades: 1) obtención de explantos a partir de 
forzado de segmentos de póla, 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. 

 

Figura 9. Xornada de formación co Kit VitroPlant. 

Kit 2: Kit Animal CSI “Iniciación ao diagnóstico veterinario”  

Grupo de profesorado: Bioloxía e Xeoloxía. Animal CSI inicia as e os estudantes no estudo da anatomía 
e da bioloxía celular de forma práctica. O alumnado adquire 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 tintura ou cubetas para tinguir) para que os e as estudantes poidan realizar: 1) técnica 
de necropsia, 2) probas de diagnóstico rápido, 3) frotis sanguíneo e 4) técnica histopatolóxica.  

https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/vitroplant/
https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/animalcsi/
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Figura 10. Xornada de formación co Kit AnimalCSI. 

Kit 3: Kit Photonics Explorer “Luz, cor e vida”  

Grupo de profesorado: Física e Química, Tecnoloxía. Para este proxecto adaptouse o kit Photonics 
Explorer, desenvolvido 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: ‘Dío 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’ –
incluída no programa para ABAU—, ‘Polarización’ e ‘A ciencia como profesión’.  

 

Figura 11. Profesorado de secundaria na xornada de formación do Photonics Explorer. 

https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/photonics-explorer/
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Kit 4: Kit AquaLab “Sensores de medida de humidade no solo” 

Grupo de profesorado: Tecnoloxía, Bioloxía e Xeoloxía, Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. Este 
proxecto baséase na realización dun balance hídrico 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 sostible da auga. AquaLab incide 
en contidos tan esenciais como a xestión e o aforro da auga, o consumo responsable, coñecer que é un 
balance hídrico ou o deseño de tecnoloxías baratas e accesibles para frear o seu desperdicio.  

Kit 5: Kit DNA-MEAT “Ensaio molecular de trazabilidade animal” 

Grupo de profesorado: Bioloxía e Xeoloxía. O kit DNA-MEAT (MEAT: Molecular Essay for Animal 
Traceability) é unha ferramenta molecular que permite a identificación da presenza de dúas das 
principais carnes consumidas en Galicia, tenreira e porco, e introdúcelles as técnicas básicas rutineiras 
dun laboratorio de bioloxía molecular a estudantes de secundaria. As técnicas 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.  

 

Figura 12. O visor de fluorescencia do Kit DNAMeat realizado en impresión 3D. 

Kit 6: Kit Fotometrix de “Análise Fotométrica” 

Grupo de profesorado: Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía. Este kit familiariza ao alumnado coa 
análise química e bioquímica utilizando un fotómetro e aplicándoa á determinación analítica da 
proteína contida nun alimento grazas a un novidoso fotómetro móbil. As actividades do kit son as 
seguintes: 1) exame do fotómetro para comprender os seus fundamentos e calibración, 2) 
comprensión da proporcionalidade entre a absorbancia de luz e a concentración, 3) preparación dos 
reactivos e mostras e a medida da súa absorción, 4) realización dunha recta de calibrado utilizando 
unha proteína patrón e 5) determinación da concentración de proteína nas mostras de alimentos 
elixidas. 

https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/aqualab/
https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/dnameat/
https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/fotometrix/
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Figura 13. Os compoñentes do Kit Fotometrix co fotómetro. 

 

Kit 7: Kit RescueMe “Pasar á Historia? Fontes orais e ciencia” 

Grupo de profesorado: Linguas, Historia, Xeografía. Humanidades. Este proxecto baséase no rexistro, 
a nivel micro, de memoria, é dicir, a recollida e recuperación de testemuños e vivencias que acheguen 
datos significativos ao coñecemento histórico e cultural. Isto fai necesario o manexo das TIC como 
clave fundamental nun proceso de aprendizaxe experiencial. As actividades serán programadas en 
dous tempos: 1) entrega e explicación dos instrumentos tecnolóxicos e 2) utilización das mesmas como 
ferramentas de traballo co alumnado, tanto na aula como fóra dela. O kit educativo está formado polas 
ferramentas TIC e fichas de apoio para a realización do proxecto. Ao longo de todo o proceso créanse 
espazos, preferentemente virtuais, de comunidade tanto para o asesoramento técnico que poidan 
demandar desde os centros de ensino secundario como para o tratamento dos contidos. 

Máis información: www.usc.gal/xuvenciencia, xuvenciencia@usc.es 

 

Coa colaboración de: 

 
 
 
 
 
 

https://xuvenciencia.org/portal/xc-na-aula/rescueme/
http://www.usc.gal/xuvenciencia
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FOTOS ADICIONAIS 

 

Figura 14. Alumnado no proxecto “Árbores en tubos de ensaio” do Campus de Verán. 

 

Figura 15. Obradoiro “Colorantes: síntese de Sudán I e cromatografía” do Campus de Verán. 
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Figura 16. Actividade do Campus de Verán: “Como se fai? Visitas a empresas: LARSA”. 




