
Na casa das Ciencias o primeiro que fixemos foi subir 
ao Planetario, onde nos amosaron por onde saía o Sol e 
por onde se agochaba, tamén poidemos ver as 
constelación de Capela (cabra), a estrela Vega, a Lúa, 
Venus (que é a primeira “estrela” que se pode ver no 
ceo pola noite, aínda que sexa un planeta), Marte, a 
constelación de Orión. 
Tamén nos mostraron a Osa Maior. Explicáronnos que 
se contas cinco veces a distancia entre as dúas últimas 
estrelas chegas a unha estrela mediana non moi 
brillante, a Estrela Polar. Esta estrela é moi famosa e 
importante porque sitúa o Norte.
Cando saímos do Planetario vimos moitos 
experimentos, uns desafiaban a forza da gravidade, 
outros ensinaban o que fai un imán con limaduras de 
ferro, ...
O que máis me gustou foi ver como un corpo 
xeométrico pode subir por dous paos xirando e eu non 
sei aínda como o facía.

Na nosa última parada na  Coruña visitamos o Domus. 
Primeiro fomos ver unha película en 3D, trataba  sobre 
as especies mariñas que existiron hai moito tempo . Os 
científicos saben da súa existencia porque se 
encontraron numerosos fósiles, tamén agora saben o 
que comían, os lugares nos que vivían…
Logo deixáronnos percorrer o Domus libremente. 
Había dende aparellos que medían a forza dun 
balonazo ata algúns  que  che dicían  como latía  o teu 
corazón…
Na  primeira planta había moitos aparellos, un deles  
dicíache a cantidade de auga,  minerais, proteínas e 
graxas que  tiñas  no teu corpo, tamén había un no que 
podías medir canto saltabas e outro  no que podías 
medir a lonxitude dos teus brazos.
A segunda planta estaba adicada aos sentidos. 
Podiamos tocar algúns obxectos e adiviñar qué eran, 
tamén ulir algúns  alimentos   ou plantas e adiviñar de 
que se trataba, ademáis había un que era  sobre o 
sentido do gusto, tiñas que poñer a man e saíache un 
alimento , había café, azucre  e sal, e tiñas que adiviñar 
cal era. A parte deses tamén había moitos máis coma 
unha bicicleta na que pedaleabas e vías como se movía 
o teu esqueleto.
Na última estaba a sala de exposicións e tamén había 
diversos xogos. O que máis me gustou foi un  moi 
divertido no que tiñas que meter unhas pelotas por uns 
buratos moi pequenos.

Na Coruña hai un acuario chamado “A Casa dos 
Peixes”. A verdade é que eu xa fora hai dous anos co 
meu pai, pero non o lembraba ben e gustoume volver ir 
cos meus compañeiros do colexio.
Ao chegar sentamos en círculo ao redor dunha 
monitora que explicou o que iamos facer ao longo da 
visita.
Empezamos visitando o Farmacuático. Unha 
exposición onde hai peixes que serven para facer 
medicinas e curar enfermidades. Vimos ras, corais, 
medusas…e ademais había xogos interactivos cos que 
podías aprender máis cousas sobre o Farmacuático e os 
peixes que había alí.
Fóra tiñan tres piscinas con focas, que puidemos ver e 
sacarlle fotos. Se non facías moito ruído achegábanse a 
ti. Todas eran moi bonitas.
Despois baixamos á seguinte planta. Había moitos 
peixes galegos: rodaballos, raias…e tamén había 
quenllas galegas, aínda que as máis grandes eran 
doutros países. Ao subir vimos un montón de cadros do 
libro “20.000 Leguas de Viaxe Submariña” de Xulio 
Verne.
Cando saímos deixáronnos ir ver as estrelas de mar 
nunha sala moi grande onde había un sitio para escoitar 
os sons do mar.
Por último pasamos pola tenda e mercamos algún 
recordo.
Pasámolo xenial. Foi unha excursión moi divertida.
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quenllas, pero había moita ensináronnos constelacións, cerrabas o O día 19 de xaneiro os rapaces 
variedade de especies e todas planetas, estrelas e como puño para de 5º e 6º fixemos unha 
elas resultáronme moi localizalas no firmamento. collelas, excursión excepcional á 
atractivas. Visto isto, Despois do planetario, fomos dábaste Coruña. Nesta viaxe en 
visitamos unha sala xigante recorrendo cada planta do conta de autobús á cidade da Torre de 
con todo tipo de información edificio e fixemos os que non Hércules, visitamos primeiro 
sobre o mar e os que habitan experimentos que se atopaban eran reais. o Acuario. Comezamos o 
nel. nelas. Foron moi divertidos. A historia percorrido pola exposición 

da película Farmacuáticos, que trataba 
Ao finalizar esta visita, Deseguido, visitamos o relataba a dos animais que se utilizan 
dirixímonos ao Museo das Domus que conta con vida duns con interese sanitario. 
Ciencias. O edificio contaba variedade de ensaios. dinosauros.Deseguido, fomos a ver focas 
con varias plantas. Primeiro, Gustáronme todos e eran moi ó exterior. Parecéronme uns 
subimos ao último piso onde orixinais. Antes de velos, con Despois de ver tantas cousas e animais moi curiosos. 
se encontraba o planetario. gran entusiasmo, proxectaron divertirnos tanto, volvemos ó Despois, percorremos outras 
Era moi real: parecía que era unha película. Pareceume colexio. A verdade é que non zonas onde residían máis 
de noite e víanse as estrelas incrible. Semellaba que podías me importaría repetir a animais mariños. Os que máis 
como se fosen de verdade. Alí tocalas cousas e cando excursión. Paseino xenial.me impresionaron foron as 
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