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O alumnado de 4° ESO e 1 ° BAC (ata 2° BAC para os veteranos). 

Do 2 ao 8 de xullo no Campus Terra de Lugo (inclúe o programa lúdico de tarde e noite e o 
aloxamento). 

Aloxamento 
Para fomentar a convivencia incluímos este ano o programa Lumieira Acompaña con 
actividades de tarde e noite e aloxamento para todo o alumnado! 

En ue consiste? 
Polas mañás faredes actividades prácticas e obradoiros relacionados coas 
titulacións científico-técnicas ou científico-sociais do Campus Terra de Lugo nos 
laboratorios e aulas dos centros e dos servizos xerais da Universidade, así como en 
centros colaboradores. 
Polas tardes, e xa en grupos moi pequenos, realizaredes un proxecto científico
técnico ou científico-social dirixido por profesorado universitario. Ademais, haberá 
unha xincana, unha charla divulgativa, unha festa de despedida, un concurso de 
vídeos, premios e algunha sorpresa máis! 
A partir das 18:ooh participaredes todos en actividades xuvenciencia@usc.es -
www.facebook.com/xuvenciencialúdicas organizadas polo programa Lumieira 
Acompaña. 
Temos un programa especial para o alumnado que quere repetir(veteranos). 

140 € Campus de Verán XuvenCiencia co programa Lumieira 
Acompaña con aloxamento. 
A matrícula con aloxamento inclúe a participación nas actividades do Campus, o 
programa de tarde e de noite Lumieira Acompaña, o material necesario para o 
Campus, o seguro, o xantar e almorzo de media mañá nun comedor universitario, 
e o diploma de participación da use. Ademais inclúe a pensión completa en 
diferentes residencias en Lugo desde o domingo 2 ao sábado 8 de xullo (6 noites 
de aloxamento con almorzo e cea), con acompañamento de monitores titulados 
da A.D.C. Lumieira Lugo. 

75 € Campus de Verán XuvenCiencia co programa de tarde 
Lumieira Acompaña sen aloxamento. 
Ofrecerase tamén un número limitado de prazas sen aloxamento, que inclúen 
todo o anterior agás o programa de noite Lumieira Acompaña e a pensión 
completa. 

• 
Que hai que facer para participar? • 
Enche o formularia electrónico de preinscrición na nosa web entre o 28 de 
abril e o 8 de maio e elixe as túas opcións de obradoiros, visitas e 
proxectos preferidos. Adxudicaremos as prazas na orde de preinscrición e 
segundo as prazas dispoñibles con e sen aloxamento. 

O 11 de maio publicaremos a primeira lista de admitidos/as. Atentos a 
esta lista. NON enviaremos notificación por correo electrónico. 

Se estás admitido/a, tes desde o 11 ao 17 de maio inclusive para 
formalizar a matrícula a través da nosa web. Se non recibimos a túa 
matrícula neste prazo, chamaremos á seguinte persoa da lista de agarda. 
O 18 de maio publicaremos a segunda lista de alumnado admitido da lista 
de agarda. Se estás nesta segunda lista, pódeste matricular desde o 18 ao 
24demaio. 



Luns 3 Martes 4 Mércores 5 Xoves 6 Venres 7 

9:30 Presentación do Campus 
de Verán 

Explicación do programa 

Charla divulgativa 
"Elemental, querido 
Schrddinger"de Cibrán 
Santamarina 

Xincana (1' proba) 

Xogos 

Visita e obradoiros 
Estación Científica do 
Courel 
(Xantar no Courel) 

14:00 Xantar 
15:30 Xincana (2' proba) 

Questpolo Campus 

Servizos Xerais de Investigación 
(CACTUS) 

Obradoiros 
• Anal izamos os sales minerais 

nas bebidas 
• Pequenos? animais 

(Microscopía) 
• Canta proteína tomamos nos 

alimentos? 
• Pequena análise química por 

resonancia magnético nuclear 
• Busca do tesouro soterrado 

Escola Universitaria de 
Relacións Laborais 

Obradoiros 
• Alcanza a NBA 

Visitas: 

• Aula de Produtos Lácteos 
• Laboratorio de Sanidade e 

Produción Animal de Galicia 
• Rutas !iterarias polo Museo 

Provincial 
• Museo da romanización 
• Viveiro de empresas e AMSlab 
• Laboratorio ''Xenética Fontao" 
• Hospital Universitario Lucus 

Augusti Lugo 

Xantar 
Proxecto científico-técnico ou 
científico-social 

18:00 "Lumieira Acompaña": Actividades lúdicas de tarde 
20:30 "Lumieira Acompaña": Actividades lúdicas de noite e aloxamento 

Facultade de Ciencias 

Demostración 
"Robots ao servizo da xente" 

Obradoiros 
Enxeñería química 
• Aspirina: do laboratorio á farmacia 

Alimentación e saúde: Nutrición 
• Cres levar un estilo de vida 

saludable? 

Alimentación e saúde: Análise 
Sensorial 
• De onde ven o café? 
• Pon a traballar os teus sentidos! 

Faculta de de ADE 

Obradoiros 
• Design Thinking 

Área de Cultura Campus Lugo 
• Obradoiro de adestramento actoral 

Introdución á danza ... xogando con 
ela!!! 

Faculta de de Vete ri na ria 
Obradoiros 

• O mundo invisible das 
enfermidades animais 

• Análise das proteínas do leite e o 
iogur mediante electroforese 

• Bacterias e virus patóxenos 
• E iso da Tese Doutoral, que é? 
• Prácticas clínicas veterinarias 
• O DNI xenético 

Xantar 
Proxecto científico-técnico ou 
científico-social 

Facultade de Veterinaria 

Obradoiros 

Clínica veterinaria 
• Que non deixe de latexar 
• Encantadores de cans? 
• Entre garras e plumas 
• O mundo invisible das 

enfermidades 
• Do A ao T. As miñas primeiras 

lecturas de ADN e as súas 
aplicacións 

Ca/Jdade e seguridade alimentaria 
• O verme que veu cear 
• Sabes o que comes? 
• Os segredos da carne 
• Sentinelas do medio ambiente 

Visita ao Hospital Rof Codina: Os 
segredos dun Hospital Veterinario! 

. F. de Formación do Profesorado 

· Obradoiros 
• Drama queens, drama kings (contra 

os estereotipos!) 
• Aprendizaxe cooperativa 

Área de Cultura Campus Lugo 
• Obradoiro de Danza 

Contemporánea 
Paz Perpetuafuan Mayorga 

Facultade de Ciencias 
Obradoiros 
• Colorantes: síntese de Sudán I e 

cromatografia 
• Experimentos de fotónica co kit 

Photonics Explorer 
• A biodiversidade animal na auga 

doce 

Escola Politécnica Superior 

Obradoiros 
Bloquel 
• Guiando tractores con GPS 
• Os médicos das plantas 
• Pon a proba os teus sentidos 
• Como fazer e usar un relógio de sol 

Bloquell 
• Un proxecto de película 
• Entre patacas anda o xogo 
• Cultivando sen saio 
• Velocidade nos motores eléctricos 

Bloquelll 
• Toca Madeira - Visita botá nica 
• A propagación e as castes 

autóctonas 
• Madeira para construción, o 

material do século XXI 

Facultade de Humanidades 
Visita e obradoiros no Castro de 
Viladonga: "lndianajones e o castro 
perdidd': - Numismática, 
Arqueloloxía, Cerámica 

Fundación TIC 
• Obradoiro "Cómo elaborar vídeos 
para YouTube' 

Escola Politécnica Superior 
Obradoiros 

• Modelado e impresión 3D 
• Drones para estudar a vexetación 

Xantar Xantar 
Preparación do vídeo dos proxectos Presentación dos proxectos 
científicos científicos e concurso de vídeos 

Entrega de premias e Festa de 
Despedida 

Actividades comúns Actividades para alumnado novo Actividades para veteranos 

Proxectos científico-técnicos ou científico-sociais 

· A cor. Uso dun pigmento natural para a elaboración dunha escala de acidez · Fungos e árbores. Amigos inseparables 

· A enerxía do futuro. Simulación dun convertedor de enerxía das ondas mariñas · Marketing para o desenvolvemento dun novo produto 

· Análise da diversidade ecolóxica no Campus mediante invertebrados do solo · Mira ben por onde pisas! 

· Análise das proteínas do lelte e o iogur mediante electroforese · Os científicos das letras 

· Análises clínicas. Que me pasa doutor? · Os xogos da fame! 

· Animal CSI: realidade ou ficción? · Prácticas clínicas veterinarias 

· Árbores en tubos de ensaio · Prácticas de enfermaria 

· Bacterias e virus patóxenos: como facemos para buscalos e saber como tratalos · Química computacional. A química no teu ordenador 

· Coloides na nova cociña. Esferificacións directa e inversa · Reaccións químicas e electróns: produción de electricidade cunha froita 

· Controla ao controlador! Programación do minicomputador "Raspberry Pi" · Sabes canto reducen os nosos bosques o efecto invernadoiro? Ven medilo! 

· Crea o teu anuncio publicitario · Un mar de animais: un mundo liliputiano diante dos teus ollos 

• É Limpics unha estafa? Axúdanos a descubrilo! · Unha cebra na auga 

· Fai as túas fotos e mellóraas! Introdución á fotografia científica · Xeometria con ordenador 

· Fotosíntese artificial. Na procura de novas fontes enerxéticas 


