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1. Introdución
A SXGQ é unha asociación sen ánimo de lucro formada por mozos estudantes e científicos con
moito interese na investigación e cun importante compromiso coa divulgación. O noso obxectivo
é transmitir a ciencia á sociedade, axudando a difundir a investigación que facemos en Galicia.
Deste modo, consideramos de gran importancia espertar nos máis cativos a curiosidade científica,
ensinándolles a química do noso día a día e tratando de erradicar a quimiofobia tan estendida
actualmente. Ademais da Química en si, tratamos de mostrar e poñer en valor o papel da muller
na Ciencia, especialmente o das científicas galegas, tan esquecidas nos libros de texto. Deste xeito,
tentamos que os máis pequenos teñan todo tipo de referentes neste eido.
Nesta comunicación buscamos dar a coñecer a nosa sociedade presentando as diferentes
actividades que ofrecemos e que realizamos ata agora co fin de poder lograr seguir activos e
seguir facendo o que máis nos gusta, divulgar ciencia.

2. Actividades
Como ben adiantabamos, como sociedade adicámonos a levar a ciencia aos rapaces máis novos.
Entre as nosas principais actividades atópanse os obradoiros en colexios e institutos. Ditos
obradoiros consisten en asistir aos centros educativos e levar a cabo experimentos sinxelos e
atractivos, de xeito que os nenos poidan comprender as explicacións dos fenómenos químicos
dun xeito sinxelo e así espertar a súa curiosidade (Xunta de Galicia, 2021) A maioría destes
experimentos tentamos deseñalos para que poidan reproducilos nas súas casas e se sintan como
auténticos científicos.

Ademais dos obradoiros nos centros educativos, participamos activamente en diferentes feiras e
congresos de ciencia, tecnoloxía, divulgación… Deste xeito temos participado na G-Night (Unión
Europea, 2021) no OpenScience de Cambre, na Maker Faire Galicia (CiQUS, 2021) e tamén
en Innovames. Nestes eventos adoitamos organizarnos por postos nos que levamos a cabo
experimentos para toda a familia seguidos das súas correspondentes explicacións, conseguindo
así o interese e a participación por parte de pequenos e maiores.

A maiores tamén organizamos charlas divulgativas (Compostela 24 horas, 2019) exposicións,
xuntanzas, participamos en actividades das universidades (Universidade de Santiago de
Compostela, 2021a) e dos centros de investigación, entre outras. Por exemplo temos participado
nas portas abertas da Facultade de Química ou do CiQUS (RSEQ, 2021) ou nos concursos de
divulgación científica que organiza a Universidade de Santiago de Compostela, exemplo disto foi
o 1º Premio acadado no “I Concurso de vídeos divulgativos en galego de química sostible” co
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traballo “Obtención de hidróxeno mediante a electrólise da auga” (Universidade de Santiago de
Compostela, 2021b)
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