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1. Introdución  

Este foi o primeiro curso do ‘Club de Ciencia Aguiar’. Tras a publicación da resolución pro-
visional de centros admitidos no programa Club de Ciencia, comezamos a plantexar dife-
rentes obradoiros para traballar co alumnado. Dende o principio, plantexouse coma obra-
doiros mensuais con temáticas diferentes, polo que decidimos que o alumnado se anota-
se obradoiro a obradoiro sen ter un número fixo de inscritos no club. Curiosamente, o
alumnado se repetía ao longo de todos os obradoiros independientemente da temática,
asegurando un número mínimo fixo de 30 a 40 participantes e demostrando que o alum-
nado interesando en ciencia o está en todas elas. En canto á etapa educativa dos partici-
pantes, apuntábanse con maior facilidade os de cursos inferiores, sendo 1º da ESO o gru-
po máis numeroso en tódolos obradoiros. En canto a sexo, en xeral  a porcentaxe de
alumnas superou sempre á de alumnos nunha proporción promedio aproximada dun 60%-
40%.

Polo que respecta ao profesorado participante, fóronse sumando docentes participantes e
se repartiron responsabilidades tanto na coordinación coma na realización dos diferentes
obradoiros.

2. Profesorado participante

En total, contamos coa participación de 15 profesores de tódos os departamentos científi-
cos tecnolóxicos. As coordinadora foi Mª Jesús Santamariña Núñez. Dende vicedirección ,
Mª del Carmen Núñez Faraldo axudou na coordinación do clube. 
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3. Actividades realizadas

3.1. Outubro: promoción inicial do club. 

Tras coñecer a resolución provisional de centros admitidos no programa Club de Ciencia,
publicada o 23 de outubro, comezamos a promoción do mesmo e tomamos decisións es-
tratéxicas para sumar a máis profesorado e, abrir todos os obradoiros a todo o alumnado.

Encheuse o instituto con carteis, e fíxose promoción en redes para incentivar ao alumna-
do á súa participación no club.

Quedou sen realizar o obradoiro de cromatografía, actividade proposta no proxecto para o
mes de outubro, xa que non dispoñíamos de tempo para a súa organización.

3.2. Novembro ‘Soporte Vital Básico’

Obradoiros organizados polo departamento de Bioloxía e Xeoloxía con Mª Jesús Santa-
marina Núñez e Emilio Duque coma organizadores. Colaboran na realización do mesmo
as profesoras Dominga I. Pérez Amor e Mª Carmen Núñez Faraldo.

Asisten ao obradoiro uns 31 alumnos/as. Primeiro realizouse unha fase de posta en co-
mún  aberta á participación do alumnado acerca de primeiros auxilios e cómo actuar en
caso de accidente. Despois, desprazámonos ao ximnasio onde en pequenos grupos se
realiza unha xincana na que se experimente de forma práctica. Contamos con dous mani-
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quíes adultos e outros dous maniquíes de lactantes prestados pola Cruz Vermella de Be-
tanzos. Ás . Nas estacións  realizáronse as seguintes manobras: 

 Soporte Vital Básico en adultos: manobra de RCP...

 Soporte Vital Básico en nenos

 Posición lateral de seguridade, en caso de pacientes que respiran pero non res-
ponden

 Manobra de Heimlich: como actuar en caso de atragantamento

 Manobra de Rautek: como actuar en caso de acidente de coche

 Inmobilización dunha extremidade dun ferido en accidente

 Todos os grupos rotan entre as distintas estacións. Ao final realízase unha posta en co-
mún final entre todos os asistentes.

Todas as actividades realizadas no club de ciencia teñen a súa entrada correspondente
nunha taxonomía creada para tal fín na páxina web Drupal do centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/clubdeciencia

e tamén o seu álbum fotográfico dentro da galería Coppermine do centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/index.php?cat=19

En concreto este primeiro obradoiro tivo a súa entrada e galería fotográfica:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/2914

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=116
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Tamén deuse difusión a través do Facebook da Biblioteca, como esta é unha rede social
que non chega de xeito efectivo ao alumnado decidimos estudar outros xeitos, sobre todo,
de promoción para os obradoiros seguintes.

3.3. Decembro ‘Luces de Nadal’

Nesta  ocasión  os  obradoiros  celebráronse  os
obradoiros celebráronse os días 19 e 20 de de-
cembro.

Houbo 57 alumnos/as apuntados. Coma os ni-
veis  eran moi  diferentes  decidimos separar  e
facer  ‘Squishy  circuits’  e  anel  LED  do  Mbot
Ranger con 1º, 2º e 3º da ESO e control con Ar-
duino  de tiras  LED WS2812b co  alumnado a
partir de 3º da ESO (aos 3º dábamoslle posibili-
dade de elección).

Colgamos na páxina web do centro presenta-
cións  explicativas  do  que  íamos  facer  nestes
obradoiros. Accesibles en:

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesfranciscoaguiar/node/2976

Dada a cantidade de alumnos, separamos en
quendas consensuadas cos rapaces e informa-
dos aos mesmos e as súas familias a través da
autorización para a asistencia ao obradoiro.

Squishy circuits e Mbot Ranger o comprimimos
para asistir só unha sesión na que, por motivos de material, a súa vez dividimos en dous
grupos que se intercambiaron á metade da sesión. Os asistentes foron 21 e 27. O obra-
doiro de Squishy circuits levouse a cabo no taller de Tecnoloxía 2 e o de Mbot Ranger no
aula de informática 1.

En canto ao obradoiro de control de tiras led WS2812b (no noso caso WS2813 que son
as que compramos xa que melloran a calidade), desenvolveuse os dous días e houbo 9
asistentes. O primeiro día tivo lugar no taller de Tecnoloxía 1 e se explicaron as tiras led,
se cortaron e se probaron. A segunda foi o estudo e programación de diferentes secuen-
cias de encendido para as mesmas, en linguaxe arduino e con diferentes librerías.

Os profesores encargados da organización deste obradoiro foron Mª del Carmen Núñez.
Juan M. Neira e Luis Seco. A maiores colaboraron á hora de traballar nas aulas/talleres
Mª Luisa Muíño, Olga Blanco e Natalia Pou.

As entradas resumo tanto na páxina web coma na galería fotográfica do centro se atopan
nas direccións:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/2987
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=123

Coma pequena mostra:

As fotografías tamén se compartiron na conta de facebook da Biblioteca do centro, naquel
momento aínda non empregábamos conta noutras redes. Compartiuse con posterioridade
en instagram e twitter. Un pequeno video no instagram

https://www.instagram.com/p/ByiRzUugFY5/?utm_source=ig_web_copy_link     
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3.4. Xaneiro ‘Métete coas Mates’
As reunións celebráronse o 28 e 30 de xaneiro e
participaron nas dúas  sesións un  grupo de 46
alumnos/as  . No desenvolvemento deste obra-
doiro  implicouse case todo o  departamento  de
matemáticas do Centro:  Natalia Pou, Dominga I.
Pérez,  Isabel  Andrade,  Ana  Ruíz,  Mª  Pilar
Vázquez, José A. Varela e Miguel A. Regueiro.

A primeira sesión adicouse a actividades mate-
mático-manipulativas  mediante  a  construcción
dun calendario en forma de dodecaedro perso-
nalizado,  coma  non  pode  ser  doutro  xeito,  co
logo do 800 aniversario de Betanzos e o logo do
instituto.  Se alguén o  desexa pode descargalo
aquí.

Tamén se construiu un caleidociclo hexagonal
conmemorativo con catro imaxes: o logo do insti-
tuto, o logo de Betanzos 800 anos, un recordato-
rio do noso 1º club de ciencia e unha imaxe da
forma orixinal do templete do estanque do retiro
do  parque  do  pasatempo,  cedida  esta  última
amablemente  polos  responsables  da  revista

Casa dos Espellos. Podése descargar na presentación explicativa que se enlaza a conti-
nuación.

Presentación caleidociclos

A maiores, deseñáronse reloxos matemáticos que se instalarán nalgunhas aulas para dar
a hora de forma orixinal.

A segunda sesión consistiu nunha exitosa e divertida ' Xincana matemática' onde o alum-
nado realizou unha competición matemática con diferentes probas de razoamento, inxenio
e cálculo por equipos.

A entrada resumo destas sesións na páxina web e o álbum na galería fotográfica do cen-
tro se enlazan a continuación:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3072

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=130
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A promoción en redes sociais coma Instagram e Twitter se fixo con posterioridade. Algúns
exemplos de fotografías e vídeos son:

https://www.instagram.com/p/BykQKyQASD0/?utm_source=ig_web_copy_link 
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3.5. Febreiro ‘A maxia da Química’

Este mes, o departamento de Física e Química
propuxo un novo obradoiro que non estaba na
proposta inicial do Club de Ciencia, pero que foi
acollida con entusiasmo por todos os participan-
tes no clube.

As reunións celebráronse o 21 e 27 de febreiro
e participaron nas dúas sesións un grupo duns
40 alumnos/as  . A organización deste obradoiro
correu a cargo de Olga Mª Blanco Mosquera e
Mª Luisa Muíño Rey, do departamento de Física
e Química. Tamén axudan na coordinación do
mesmo:  Mª  Jesús  Santamarina,  Dominga  I.
Pérez Amor e Juan M. Neira Fernández.

A proposta tivo coma eixo principal o traballo no
laboratorio para a relización de:

Experimentos de Física

Baseados na presión, plantexados en forma de
pequenos  problemas para  resolver  en  peque-
nos grupos. Construímos un diablillo de Descar-
tes, levantamos un vaso cun globo e sacamos
unha moeda do auga sen mollarnos.

Tamén xogando coas densidades os/as participantes construíron  unha lámpada de lava.

Experimentos de Química:

Tamén desenvoltos en pequeno grupo, algúns en forma de concurso, de xeito que se pre-
miou ao mellor xardín químico e á mellor árbore de prata, por exemplo.

• a superespuma

• dous polímeros

• un xardín químico

• unha árbore de prata

Na páxina web e na galería fotográfica do centro inclúense unha entrada e fotografías das
sesións do obradoiro.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3140

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=138
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Publícase tamén unha entrada no Facebook da Biblioteca pero, esta rede chega moi di -
fícilmente ao noso público polo que decidimos comenzar a publicitar en Instagram.

Con posterioridade publícase nesta rede(@iesfcoaguiar), e en Twitter (@iesfcoaguiar), al-
gunha instantánea do traballo no clube:
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3.6. Marzo ‘Somos o que comemos’

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía organi-
zou  este  obradoiro  no  que  concienciamos
acerca da importancia da alimentación sana e
saudable.

Os obradoiros foron o 25 e 28 de marzo e, deci-
dimos dividir aos asistentes en dúas quendas,
xa que, coma vimos nos obradoiros do mes an-
terior, son demasiados alumnos para o laborato-
rio.  Asistiron  38 alumnos/as  da ESO e os  or-
ganizadores foron Mª Jesús Santamarina e Emi-
lio Duque. Tamén axudaron na coordinación Mª
Isabel Andrade e Ana Ruíz.

As actividades desenvoltas pasaron pola análise
comparativa do etiquetado de diferentes alimen-
tos habituais nos nosos fogares. O alumnado en
pequenos grupos realizaba unha investigación,
incluíndo cálculos se fose preciso e se realizaba
unha posta en común das conclusións.

Tamén, relacionado con isto, calcularon a canti-
dade de azucre presente en diferentes refrescos
e bebidas enerxéticas, facendo ao carón do pro-

duto unha montaña de terróns de azucre para visualizalo mellor.

Realizamos diferentes experimentos para comprobar a cantidade de amidón que lle botan
ao xamón de york ou a cantidade de vitamina C que hai nos zumes.

As entradas e galería fotográfica dos talleres no espazo web do centro son:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3177

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3252

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=152

En Instagram e en Twitter publicáronse entradas, aínda que neste caso optamos por non
mostrar imaxes do alumnado xa que non lles pedimos autorización expresa para tal fín.
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3.7. Abril ‘Estruturas por todas partes’

O obradoiro de abril foi organizado polo depar-
tamento de Tecnoloxía. As reunións celebráron-
se os días 25 e 29 de abril  e tiveron lugar no
aula de informática. Apuntáronse 19 e 23 alum-
nos/as en cada un deles. Compráronse uns kits
de conectores chamados Strawbees e canas de
refresco para construir diferentes estruturas. A
maiores dos kits só necesitamos tesouras e re-
gra, polo que decidimos traballar no aula de in-
formática, onde a maiores podían investigar di-
ferentes estruturas de armazón para construir.

Os profesores organizadores do obradoiro foron
Mª Carmen Núñez e Luis Seco do departamen-
to  de Tecnoloxía, a maiores, tamén organizaron
Mar Lorenzo e Pilar Vázquez do departamento
de Matemáticas.

Comezamos por analizar as posibilidades do kit
e construir figuras sinxelas, que a maiores, fixe-
mos coincidir con sólidos pitagóricos: tetraedro,
cubo, octaedro, icosaedro, e dodecaedro.

Falamos de cerchas e estruturas, do triángulo
coma forma ríxida. Construimos catapultas sinxelas, pontes, dúas cúpulas xeodésicas que
logo combinaríamos para formar unha esfera e mesmo un tetraedro de Sierpinski. A idea
era que deseñasen eles a súa propia estrutura pero non deu tempo a máis.

Presentación empregada no obradoiro.

Entradas e galería fotográfica na web do centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3248

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3274

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?
album=157&page=2

Tamén publicitamos o clube en redes e publicamos diferentes fotografías, desta volta, soli -
citamos permiso puntual e expreso a asistentes para subir as súas fotos ás nosas redes
sociais, coma exemplo:

14

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=157&page=2
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=157&page=2
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3274
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3248
https://docs.google.com/presentation/d/1Z7CwQLkBVItcyojgaiNqp6R-fcr-NTsT0NMMZev2D_g/edit?


Proxecto Club de Ciencia

IES Francisco Aguiar Betanzos

15



Proxecto Club de Ciencia

IES Francisco Aguiar Betanzos

3.8. Maio ‘Cociña co Sol’

Este obradoiro celebrouse nunha única sesión
de 4 horas de duración. O día elexido foi o 30
de maio e plantexouse coma unha festa de fin
de Club de Ciencia na que, por un lado cociña-
ríamos cos fornos solares que xa tiñamos no
centro,  e  por  outro  aprenderíamos a construir
cociñas e fornos solares.

O obradoiro foi deseñado por Mª Jesús Santa-
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoa-
guiar/node/3346mariña, Emilio Duque e Mª Car-
men Núñez, aínda que participaron máis profe-
sores  coma  Olga  Blanco  Mosquera,  Dominga
Pérez e Miguel Regueiro.

Asistiron 39 alumnos/as.

Primeiro puxemos os fornos a quecer e cociñar
durante as clases, o alumnado tomou durante
os recreos medidas da temperatura dos mes-
mos  e  introduciu  unha  mostra  de  alimentos.
Logo das sesións de clase e de comer no cen-
tro, construimos as cociñas e os fornos en dife-
rentes espazos: laboratorio de bioloxía e xeolo-

xía e aulas de clase.

Ao rematar baixamos a degustar os produtos feitos ao Sol e a despedir a xornada.

As entradas e galería fotográfica do centro do obradoiro :

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3346

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/3364

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?album=167
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Tamén se publicou algunha foto en redes, tanto dos alimentos a se cociñar coma dos for-
nos e cociñas construidos.

A maiores, imprimimos en 3D uns pequenos chaveiros deseñados polo alumnado de TIC I
1º de BAC cun hexágono co logotipo do instituto, que todos os asistentes ao club levaron
para a súa casa.

3.9. Anexo:  VIII  Semana da Ciencia e  da Tecnoloxía  no  
'Aguiar'

Aínda que non foi  organizada propiamente  polo
'Club de Ciencia', este curso voltamos a celebrar
no centro a nosa particular Semana da Ciencia e
da Tecnoloxía.

Nesta semana, adicada este curso tamén ao 800
aniversario da vila de Betanzos, non só se impli-
can os departamentos científicos e tecnolóxicos,
senon que exténdese prácticamente a todo o cen-
tro.

Celebrouse do 6 ao 10 de Maio. Podedes acceder
ás actividades desenvoltas, entradas e galería fo-
tográfica nos seguintes enlaces.

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesfranciscoaguiar/node/3297

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesfranciscoaguiar/node/3320

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesfranciscoaguiar/galeria/thumbnails.php?
album=162
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IES Francisco Aguiar Betanzos

Calendario da VIII Semana da Ciencia e da Tecnoloxía no Aguiar

Cadro de experiencias e obradoiros da VIII Semana da Ciencia e da Tecnoloxía do Aguiar
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Proxecto Club de Ciencia

IES Francisco Aguiar Betanzos

4, Visibilización das actividades realizadas.

Mes a mes no espazo web do centro. Creouse un término dentro da Taxonomía Activida-
des para integrar todas as entradas do Club de Ciencia. Pódense atopar no enderezo:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/clubdeciencia

Tamén se creou unha categoría específica dentro do Curso 18/19 na galería fotográfica do
centro para conter os álbumes de todos os obradoiros. O alumnado firmou coa matrícula
unha autorización para poder publicar imaxes únicamente na web do centro, polo que
sempre creímos que este era o lugar axeitado para a difusión das súas imaxes. Se nal-
gunha imaxe aparecía algún alumno/a que non auutorizase a imaxe, se pixelaba esa área
da imaxe.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/index.php?cat=19

A mediados do curso decidimos publicar algunha das imaxes das actividades en redes so-
ciais públicas, a maiores de conectarnos con outros clubes de ciencia para compartir e
aprender das súas experiencias. A tal fín, reactivamos a conta de Twitter que xa tiña o
centro e creamos unha conta en Instagram. Conectamos ambas contas para publicar si-
multáneamente nas dúas. Nas redes eleximos imaxes nas que non se poda recoñecer o
alumnado, só publicamos imaxes no caso de ter autorización expresa para redes dos
alumnos/as fotografiados.

5. Conclusións

En xeral, a acollida do Club de Ciencia foi moi satisfactoria tanto no alumnado coma no
profesorado. Non obstante, cometimos pequenos erros que pensamos poder mellorar nun
futuro en próximas convocatorias.

• Repartir os participantes dos obradoiros en varios días ou turnos. Moitas das activi -
dades desenvoltas son laboratorios ou talleres que requiren espazo e profesorado
atento.

• Programar menos actividades para cada obradoiro e deixar máis tempo á experi-
mentación por parte do alumnado.

• Non quixemos recoller  documentación  por  parte  do  alumnado,  xa  que tiñamos
medo de que o considerasen traballo extra, e centrámonos por iso, quizais en ex-
ceso en actividades manipulativas.

En Betanzos a 6 de Xullo de 2019

  Mª Jesús Santamarina Núñez                                 Mª del Carmen Núñez Faraldo

19

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/galeria/index.php?cat=19
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/clubdeciencia

