
BIODIVERSIÓN é un proxecto do CSIC dirixido a alumnado de primaria  que 
tenta achegar a ciencia e a investigación ao mundo dos nenos e das nenas. 

BIODIVERSIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS

AGROBIOLÓXICAS DE GALICIA

O luns, 17 de Novembro os alumn@s de 6º curso fomos de excursión ao CSIC, 
tamén chamado IIAG ( Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia). 
Saímos do Colexio e fomos andando ata chegar alí. Recibeunos unha monitora , 
que nos deu unha explicación sobre o que íamos facer. A visita consistía en 
participar en 3 obradoiroes diferentes: 
  

- Obradoiro de Extracción do ADN dunha froita.
- Unha viaxe ao Mundo Microscópico.
- Cambio Climático: ciclo de carbono.

A principal función do ADN é o almacenamento de información xenética. Neste 
obradoiro fixemos un experimento para extraerlle o ADN a unha froita: o kiwi. 
Axudámonos de area, lavalouzas, sal, auga, zume de piña, alcohol, dous vasos e un 
coitelo. Conseguimos obter uns fíos traslúcidos con burbulliñas, que ían 
aparecendo mediante a unión dos ingredentes formando unha papa, menos o 
alcohol, que se quedaba enriba desta, ao ser menos denso. Tamén descubrimos 
qué plantas son acumuladoras de resíduos tóxicos en Galicia. Isto consiste en 
esmagar unha folla da planta nun papel de filtro. Se a savia é de cor verde, esa 
planta non é acumuladora, pero se se volve rosa sí.            

Fixemos unha viaxe apaixoante ao Mundo Microscópico, que fixo que nos 
sentíramos como verdadeiros científicos nun laboratorio de verdade. O obxectivo 
deste experimento é distinguir células animais e vexetais. Para iso, utilizamos 
unha cebola e as células da nosa boca. Collemos unha parte da cebola e puxémola 
nun cristal. A continuación botámoslle colorante e agardamos 2 minutos. 
Limpamos o colorante, e colocamos un cubremostras, que como indica a propia 
palabra,  é un plastiquiño para protexer as mostras.  Por último, miramos ao 
microscopio o tecido da célula vexetal.

O mesmo fixemos coa mostra da mucosa bucal (célula animal). A diferenza entre 
elas é que as células animais non teñen parede celular e son máis irregulares que 
as vexetais.  
Finalmente, observamos a vida celular da auga recollida dunha charca, que foron 
as máis interesantes polo simple feito de que se movían e víalas pasar a toda présa.
No último obradoiro ensináronnos o ciclo de carbono reflexado  nun póster, onde 
tiñamos que  colocar frechas para sinalar o percorrido do gas dende o subsolo ata 
a atmosfera. Como o  carbono pode atoparse de distintas formas: líquido, gasoso 
ou sólido, pode estar na auga, debaixo da terra, e tamén pode producirse mediante 
restos de animais ou prantas, por incendios de vehículos ou fábricas ou  a través 
da respiración nocturna que realizan as prantas e as algas.
Así que o experimento consistía en observar se determinadas mostras de solo tiñan 
carbono. Para iso, botámoslle calqueira ácido, como por exemplo, o vinagre. Se 
desprende burbulliñas, é que contén carbono, e se non, quere dicir que non o ten. 
Dependendo da cantidade que ten, o líquido resultante será dunha cor diferente: 
rosa, violeta ou verde.
Tamén puxemos unha vela nunha cunca de auga, e tapámola cun vaso. Agardamos 
un ratiño e a vela apagouse. Isto débese a que como  para a combustión precísase 
osíxeno,  cando a chama se queda sen él, apágase.
O último que fixemos foi construír un volcán de bicarbonato. Para facelo, hai que 
mesturar pemento vermello, xabón líquido, bicarbonato sódico, fariña e auga. De 
seguido, engádeselle ácido acético, cientificamente chamado vinagre, e  
EXPLOSIONA!
A saída foi moi interesante e gustounos moito aos alumn@s  de 6º C , sobre todo o 
obradoiro da extracción do ADN da froita. Os científicos que levaron a cabo os 
obradoiros foron moi amables connosco, e aprendemos cousas moi interesantes. 
Coidamos que estas visitas alimentan a nosa mente e a nosa intelixencia.
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