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A marela tarabela 
eu sou do tamanho do que vejo  

(Alberto Caeiro) 

Nº 20 

Xuño - 2016 

O que aquí vos presentamos é un resumo das actividades 

que fixemos para conmemorar o 50º aniversario do 

falecemento de D. Ramón Aller. Na publicación hai diversas 

ligazóns que funcionan se accededes ao PDF que podedes 

consultar (e descargar) desde tarabelateca.blogspot.com 

Concurso 

O alumado de 1º da 
ESO sumouse 
activamente á 
conmemoración. 

Por unha banda, 
comezou o trazado 
dun analema 
(actividade que 
houbo que 
suspender, pois o 
tempo o acompañou) 
e por outra, sumouse 
entusiasticamente á 
construción de 
reloxos de sol. 

A precisión 
científica, o deseño 
e o empeño estético 
depararon resultados 
moi diversos e, 
desde logo, un 
panorama 
conxunto 
extraordinario. 
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Unha mostra dos traballos presentados 

reloxos de sol 

O deseño de reloxos de sol era 
unha destreza que cativaba a D. 
Ramón e que el mesmo cultivaba.  

 

Deseño para un reloxo de sol, 
realizado por D. Ramón Aller. O 
orixinal encóntrase entre os 
documentos doados por D. Vitorino 
Gutiérrez ao instituto. 
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LA SCUOLA DI ATENE (1510): Sanzio, Rafael. 
Museos vaticanos, Roma.  

NEBULOSA DEL INSECTO (2015) : Zúñiga, Silvana.  
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CERTAIN LUNAR ECLIPSE: PROJECT FOR HUMANKIND No. 2, A (1991): Cai Guo-Qiang. Colección 
Sardjana Sumichan. 

DIE FLUCHT NACH ÄGYPTEN (1609) : Elsheimer, 
Adam. Alte Pinakothek, Munich.  

L'ÉTOILE MATINALE (1940) : Miró, Joan. Funda-
ción Joan Miró, Barcelona.  
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  UN MUNDO (1929): Santos Torroella, Ángeles. Museo 

Reina Sofía. Madrid  

DE STERRENNACHT (1889) : Gogh, Vincent van. 
MoMa New York Museum. New York. 

O GRAN COMETA DE 1680 SOBRE ROTTERDAM (S. 
XVII): Verschuier, Lieve. Museo de Rotterdam.  

GALILEO GALILEI NELL'ATTO DI MOSTRARE L'USO DEL 
CANNOCHIALE AL DOGE DI VENEZIA (S.XIX): Bertini, 
Giuseppe. Villa "Andrea Ponti". Varese. 

FATHER FERDINAND VERBIEST 1623-88 DRESSED AS A CHINESE 
ASTROLOGER (1827):  Kuniyoshi, Utagawa. British Museum. Londres)  

PLANETS OF THE GLIESE 581 SYSTEM (S. XXI) : Cook, Lynette.  
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Deseño: Daniel Villanueva Barros. 1º premio concurso de carteis 

http://toca-ciencia.blogspot.com.es/2016/05/reloxos-de-sol-unha-mostra.html
http://tarabelateca.blogspot.com/search/label/Astro-pintura


 

 

A exposición, de elaboración propia, sobre D. 
Ramón pretende mostrar a polifacética actividade 
do noso sabio. Nela pódese apreciar: 

 Unha selección de manuscritos orixinais e 
inéditos correspondentes aos cadernos de 
observacións realizadas no Observatorio de Lalín 
entre 1927 e 1938, documentos fundacionais da 
astronomía galega. 

 Unha selección de manuscritos correspondentes a 
diversas versións das súas obras astronómicas 
editadas  

 Unha selección de debuxos e ilustracións orixinais. 

 Unha biografía  de D. Ramón realizada e ilustrada a 
man por Natalia Fernández. 

 A bibliografía de D. Ramón, na que se inclúen 
algunhas primeiras edicións e manuscritos inéditos. 

 Unha selección de fotos inéditas (primeiro terzo do 
século XX) da autoría de Don Ramón Aller. 
Clasificámolas en: científicas e retratos. 

 Unha selección de fotos inéditas coetáneas das 
anteriores coa figura de Don Ramón Aller. Tanto 
estas como as anteriores foron rescatada por 
Cecilia Doporto e restauradas por María Alejos. 

 Exposición vídeo-bibliográfica (referencias na 
Rede) sobre a figura do homenaxeado. 

 Exposición vídeo-bibliográfica dos fondos da 
biblioteca sobre astronomía. 

 Proxección de documentais sobre D. Ramón. 

 Preguntas sobre a exposición na Olimpíada do 
Saber. 

A marela tarabela Don Ramón. 50 cabodano A marela tarabela  

A marela tarabela  A marela tarabela 

Exposición Ramón Aller.  Obra e vida. 
O boneco invasor 

(Stop motion) 
Con referencias en Castelao e Ramón Aller, o equipo de 
Cultura Audiovisual propúxose realizar unha curta de 
animación coa técnica Stop motion.  
 
Foi un longo proceso que supuxo non só a elaboración do 
guión senón a construción de diversos decorados, 
instrumentos e personaxes articuladas. No momento de 
editarmos este boletín, está en rodaxe. 

En primeiro plano, Astronomía a ollo ceibe en 
goma eva, ao fondo retratos de Castelao e 

No ano de produción, o Día da Letras dedi-
couse a Manuel María. Ben o vemos na pare-

Era inescusable acudir ao museo e observatorio 
de D. Ramón Aller de Lalín . Alí tivemos, un 
dobre encontro cos astrónomos  José Ángel 
Docobo,  que nos disertou sobre Ramón Aller e 
as estrelas dobres, e Pedro Pablo Campo, que 
dirixiu as observacións. Tamén alí puidemos 
visitar a exposición do cincuentenario en 
compañía de Cecilia Doporto, comisaria da 

Unha noitiña nas estrelas. 

Pedro Pablo Campo 

José Ángel Docobo 

Era martes, a pesar de que a visita estaba prevista para o 
xoves, as condicións non serían axeitadas, polo que alá 
estabamos, a iso das oito e media da noite, no museo 
municipal Ramón María Aller Ulloa, á beira do observatorio 
astronómico. Previamente, o edificio cumprira unha función 
bastante diferente da que agora desempeña como museo. 
Fora o lugar de residencia da familia do propio Don Ramón, 
matemático e astrónomo lalinense. 

Xa todos sentados, asistimos a unha interesante charla sobre 
as populares estrelas dobres, os cálculos aplicables á busca 
de novos planetas asociados a elas debido á diferenza de 
masas, e unha chea de cousas nas que non 
entrarei en detalle, posto que iso é 
fariña doutro fol. 

Tras a charla do profesor 
Docobo, procedemos a unha 
breve, aínda que interesante 
visita á  exposición que o museo 
dedica ao quincuaxésimo 
aniversario do falecemento de 
D. Ramón Aller, mentres 
esperabamos a que as estrelas 
fosen aparecendo no 
escenario, o ceo nocturno. 

Da man de Pedro Pablo 
Campo, comezamos polo 
coloso brillante  do noso 
sistema solar, non o Sol, 
senón Xúpiter, e varios dos 
seus satélites galileanos. 
Entre eles atópase Ío, 
unha masa rochosa chea de lava, 
que sofre continuas erupcións. Demostrouse que 
a enerxía que as produce procede das mareas de lava causas 
das pola influencia gravitacional  de Xúpiter e os outros 
satélites próximos. Súa irmá Europa, polo contrario, aparece 
cuberta de xeo, e a súa superficie presenta poucos cráteres, 
cousa que fai pensar aos científicos que tal vez exista unha 
xigantesca reserva de auga baixo unha espesa capa de xeo. 
Tamén e posíbel a presenza de osíxeno. Semellante a 
Europa, aínda que dun tamaño moi superior atopamos a 
Ganímedes, que presenta unha reserva aínda maior de auga 
baixo a súa codia sólida. 

Despois de o contemplarmos todos os do meu grupo (de dous 
que había), admiramos a estrela dobre que recibe o nome de 
Iota cancri, pertencente ao sistema cáncer, e formada por 
unha anana branca de superficie moi quente (+8000ºC) e 
unha xigante amarela equivalente á suma de dúas masas 
solares e unas dezaseis veces máis refulxente ca o noso astro 
rei. 

Tras dunha pequena charla baixo a cúpula móbil que acubilla 
o telescopio, e de termos atopado resposta ás nosas 
insistentes preguntas, demos por rematada a satisfactoria 
visita. 

Máis que estrelas 

por Jaime  Blanco Vilariño 

Iota Cancri desde Lalín (26-06-2016)  Xúpitar e as lúas galineanas desde Lalín (26-06-2016)  

Non lembro cal 

foi o astrónomo 

que dixo: “ A peza 

principal do teles-

copio é a que está 

detrás do ocular” 

Astronomía a ollo ceibe. P. 25 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo… 
Por isso a minha aldeia é grande como outra qualquer 
Porque eu sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura… 
Nas cidades a vida é mais pequena 
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 
Escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu, 
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, 
E tornam-nos pobres porque a única riqueza é ver. 

Alberto Caeiro. Texto no Arquivo Pessoa. 

Astro-poemas. Antoloxía poética. 

Ao longo do curso fomos construíndo unha breve antoloxía poética co tema da astronomía. 
Seleccionamos vinte referencias, publicadas no noso blogue, comentadas e/ou traducidas por 
profesorado do centro. No que ás traducións se refire, son na súa maioría as primeiras as primeiras 
que se realizaron ao galego desde a lingua orixinal. 

Se quixermos escolmar dous versos para sintetizar a obra e a personalidade científica de D. Ramón Aller, mal poderiamos 
atopar outros mellores que o primeiro e o terceiro do poema de Fernando Pessoa / Alberto Caeiro que aquí traemos. 
"Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo" sitúanos ao sabio lalinense nunha sociedade rural, 
excluída das esferas do saber científico, pero co ceo aberto, co Universo ao alcance da man..., apenas á espera da 
curiosidade e a intelixencia que o poida explorar. 
"Eu sou do tamanho do que vejo" lémbranos a inexistencia de límites para o ollo ceibe, para a liberdade conquistada a 
través da pescuda e o coñecemento.  

Obradoiro de dobraxe. Dimensions. 
Une promenade mathématique.  

http://toca-ciencia.blogspot.com.es/2016/05/ao-fio-do-encontro-con-j-docobo-e-pedro.html
http://toca-ciencia.blogspot.com.es/2016/05/ao-fio-do-encontro-con-j-docobo-e-pedro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Iota_Cancri
http://arquivopessoa.net/textos/1486
http://tarabelateca.blogspot.com/search/label/Astro_poemas
http://toca-ciencia.blogspot.com.es/2016/04/obradoiro-de-dobraxe.htmlC:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://dimensions-math.org/Dim_PT.htm
http://dimensions-math.org/Dim_PT.htm


 

 

Recibimos a Josefina Ling, profesora de Astronomía e 
Astrofísica da Facultade de Matemáticas da Universidade 
de Santiago e membro da Unión Astronómica 
Internacional. Docente, científica e divulgadora, esta 
madrileña de orixe chinesa ten a 3.046 anos luz unha 
estrela de seu, Ling 1, descuberta por ela mesma en 
1992 .Tamén é relevante o estudo que está a realizar no 
Observatorio Astronómico Ramón María Aller Ulloa da 
USC sobre as estrelas dobres e múltiples, en colaboración 
coa comisión de estrelas múltiples e binarias da Unión 
Astronómica Internacional. 

Nesta ocasión veunos falar do proxecto "Con A de 
astrónomas", exposición vixente no centro estes días. 

Tal é como explicou a doutora Ling, trátase dun proxecto 
que xurdiu no Ano Internacional da Astronomía, en 2009, 
impulsado pola UAI así como pola UNESCO. Na súa 
preparación participaron nove astrónomas de distintos 
centros de investigación, entre elas a profesora Ling, 
integrantes dun equipo de traballo co mesmo nome, “Ela 
é unha astrónoma”. Trátase dun estudo sociolóxico tanto 
cualitativo coma cuantitativo sobre a muller na 
astronomía. 

Despois de falarnos da desigualdade da que foron e son 
obxecto as mulleres dende a antigüidade ata os nosos 
días no ámbito científico, Josefina Ling explicou o 
propósito do proxecto: Mediante unha recompilación de 
numerosas astrónomas significadas ao longo da historia, 
xunto coas súas achegas a este campo, ten como 
obxectivo axudar á promoción do traballo da muller así 
como promover a igualdade entre xéneros. 

A profesora Ling proseguiu a súa charla falando de varias 
astrónomas de distintas épocas da historia, cuxas achegas 
se converteron en esenciais no que se refire ao campo da 
astronomía: Hipatia de Alexandría (370-415), “coñecida” 
pola película “Ágora”, de Amenábar; Carolina Herschel 
(1750-2848), considerada a primeira astrónoma 
profesional da historia; Williamina Paton Stevens 
Fleming (1857-1911), membro do “Harén de Pickering”, 
equipo de investigadoras ao que tamén se referiu a 
profesora; Jocelyn Bell (1943), que descubriu a primeira 
radiosinal dun púlsar, e por último de Antonia Ferrín 
Moreiras (1914-2009), considerada a primeira 
astrónoma galega, que ademais mantiña unha relación 
de proximidade con Ramón María Aller Ulloa. 

Para rematar, atendeu a unha serie de preguntas 
formuladas por alumnas de Cultura Científica de 
primeiro de Bacharelato, referentes tanto á 
discriminación das mulleres no ámbito científico como á 
profesión da propia profesora Ling e á súa vocación pola 
astronomía. Tanto nestas preguntas como ao longo de 
toda a súa presentación, fixo fincapé no seu centro de 
estudo, as estrelas dobres, esenciais no campo da 
astronomía ao constituíren a única forma de coñecer as 
masas estelares e seguir así a súa evolución. 

Concurso de carteis 

 

Don Ramón, 50 cabodano 

Con A de astrónomas 

Neste ano en que a astronomía ía ser o eixo, comezamos 
o 22 de xaneiro coa exposición da SEA, Con A de 
astrónomas. Arredor dela: 

 Celebramos un encontro coa doutora Josefina 
Ling, comisaria da mesma. 

 Realizamos unha mostra moi selectiva de material 
vídeo-bibliográfico con preferencia ao tema 
“Muller e ciencia” e ao formato BD. 

 Proxectamos Mujeres en las estrellas.   

 Descargamos e distribuímos as guía elaboradas 
pola propia SEA. 

 O alumnado de 3º PMAR elaborou o cuestionario de 
seguimento, para  1º e 2º da ESO. 

A visita estelar de Josefina Ling 

por Olimpia Rivera Marcos 

Andrea Fernández Ramos (Accésit) 

Iván  Gordedo Sánchez (Accésit) 
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equipo de investigadoras ao que tamén se referiu a 
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radiosinal dun púlsar, e por último de Antonia Ferrín 
Moreiras (1914-2009), considerada a primeira 
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http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163C:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163C:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/mujeres-en-las-estrellas
http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163C:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163C:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://www.sea-astronomia.es/drupal/content/mujeres-en-las-estrellas


 

 

A segunda lei de Kepler. Estudo 
dos cometas. A misión Rosetta. 
O obxectivo era comprobar experimentalmente a 
segunda lei de Kepler, indagamos sobre o cometas 
(a súa órbita, composición...) e sobre a Misión 
Roseta da ESA. 
O alumnado do de 1º BAC (Cultura científica) 
elaborou: 

 Carteis informativos co resumo do 
proxecto. 

 Demostración e vídeo. 

Desde as aulas, integradas na programación das materias, artelláronse diversos proxectos que ilustran  
cuestións clave do coñecemento e a investigación. 
Foron accións concertadas para desenvolver na aula, para despois mostrar fóra dela en diferentes 
formatos documentais. 

Astronomía na aula Polo espazo de cine 

 
 

A Marela Tarabela 

Motor levitante de enerxía solar 
O obxectivo é emular o funcionamento dun motor en 
ausencia de gravidade que se move coa enerxía 
solar, ao xeito de calquera dispositivo espacial 
(estacións, sondas, naves…). Elaboramos: 

 Unha maqueta que, mediante o uso de células 
fotovoltaicas alimenta o bobinado dun motor que 
levita (simulando ausencia de gravidade) coa 
axuda de seis imáns permanentes. (1º BAC) 

 Presentación que describe o funcionamento e as 
características técnicas dos compoñentes. 

 Vídeo 
Complementouse coas actividades, tamén 
desenvoltas desde Tecnoloxía: 

 Montaxe de tres robots solares, semellantes 
aos vehículos exploradores que se empregan 
para tomar mostras en satélites, planetas... 
(4º ESO) 

 Maquetas da sonda espacial Rosetta (2º ESO) 

Modelo dun sistema binario. 

O obxectivo foi elaborar un modelo de recreación 
do movemento orbital dos sistemas binarios 
(planetas, estrelas ou asteroides) arredor do centro 
de masas. Pénsese que D. Ramón foi o introdutor 
de estudo de estrelas dobres en España e, aínda 
hoxe, o Observatorio da USC o mantén como liña 
principal de investigación. 
Tras o traballo de indagación na Internet sobre os 
sistemas binarios, o alumnado de Cultura científica 
elaborou carteis informativos co resumo do 
proxecto e a demostración, que se gravou en vídeo. 

Proxecto equinoccio 
No Proxecto Equinoccio, impulsado por Kevin 
Martz, profesor de física en Montgomery 
(EEUU),  participamos varios centros escolares 
de  catro continentes. O proxecto consistiu 
en medir experimentalmente a latitude de cada 
centro participante, no equinoccio de outono. 
Elaboramos un mapa mural cos catorce centros 
participantes e unha presentación explicativa 
do procedemento empregado e os resultados. 
(1º BAC). 
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A segunda lei de Kepler. Estudo 
dos cometas. A misión Rosetta. 
O obxectivo era comprobar experimentalmente a 
segunda lei de Kepler, indagamos sobre o cometas 
(a súa órbita, composición...) e sobre a Misión 
Roseta da ESA. 
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 Unha maqueta que, mediante o uso de células 
fotovoltaicas alimenta o bobinado dun motor que 
levita (simulando ausencia de gravidade) coa 
axuda de seis imáns permanentes. (1º BAC) 

 Presentación que describe o funcionamento e as 
características técnicas dos compoñentes. 
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Complementouse coas actividades, tamén 
desenvoltas desde Tecnoloxía: 

 Montaxe de tres robots solares, semellantes 
aos vehículos exploradores que se empregan 
para tomar mostras en satélites, planetas... 
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 Maquetas da sonda espacial Rosetta (2º ESO) 

Modelo dun sistema binario. 

O obxectivo foi elaborar un modelo de recreación 
do movemento orbital dos sistemas binarios 
(planetas, estrelas ou asteroides) arredor do centro 
de masas. Pénsese que D. Ramón foi o introdutor 
de estudo de estrelas dobres en España e, aínda 
hoxe, o Observatorio da USC o mantén como liña 
principal de investigación. 
Tras o traballo de indagación na Internet sobre os 
sistemas binarios, o alumnado de Cultura científica 
elaborou carteis informativos co resumo do 
proxecto e a demostración, que se gravou en vídeo. 

Proxecto equinoccio 
No Proxecto Equinoccio, impulsado por Kevin 
Martz, profesor de física en Montgomery 
(EEUU),  participamos varios centros escolares 
de  catro continentes. O proxecto consistiu 
en medir experimentalmente a latitude de cada 
centro participante, no equinoccio de outono. 
Elaboramos un mapa mural cos catorce centros 
participantes e unha presentación explicativa 
do procedemento empregado e os resultados. 
(1º BAC). 

MÉLIÈS, Georges 
(1902): Le Voyage dans 
la lune. Star Film   

KUBRICK, Stanley 
(1968): 2001: A Spa-
ce Odyssey. MGM  

HOWARD, Ron (1995): 
Apollo 13. Imagine 
Entertainment  

ZEMECKIS, Robert 
(1997): Contact. 
Warner Bros  

BOYLE, Danny (2007): 
Sunshine . Fox Search-
light / DNA Films / UK 
Film Council UK  

CUARÓN, Alfonso 
(2013): Gravity. War-
ner Bros 

STANTON, Andrew 
(2008): Walle-E. Walt 
Disney Pictures / Pixar 
Animation Studios  

JONES, Duncan 
(2009): Moon. Sony 
Pictures Classics / 
Liberty Films UK  

NOLAN, Christopher 
(2014): Interstellar. War-
ner Bros. 

SCOTT, Ridley 
(2015): The Martian. 
20th Century Fox / 
Scott Free / TSG 
Entertainment  

http://www.slideshare.net/marelatarabela/comprobacin-2-lei-kepler
https://youtu.be/xtu4DPM5VF4
http://www.slideshare.net/marelatarabela/motor-levitante-de-enerxa-solar-62765218
http://www.slideshare.net/marelatarabela/modelo-dun-sistema-binario?ref=https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9051616706578633523
https://youtu.be/0SbTYRYvS8M
http://www.slideshare.net/marelatarabela/presentacin-proxecto-equinoccio-62632583?ref=http://tarabelateca.blogspot.com.es/search/label/Astronom%C3%ADaC:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos
http://www.slideshare.net/marelatarabela/comprobacin-2-lei-kepler
https://youtu.be/xtu4DPM5VF4
http://www.slideshare.net/marelatarabela/motor-levitante-de-enerxa-solar-62765218
http://www.slideshare.net/marelatarabela/modelo-dun-sistema-binario?ref=https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9051616706578633523
https://youtu.be/0SbTYRYvS8M
http://www.slideshare.net/marelatarabela/presentacin-proxecto-equinoccio-62632583?ref=http://tarabelateca.blogspot.com.es/search/label/Astronom%C3%ADaC:/Users/Biblio/Documents/As%20miñas%20orixes%20de%20datos

