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XII EDICIÓN DA OLIMPÍADA ESPAÑOLA DE BIOLOXÍA- FASE GALEGA 

Uriela García Rico, unha dos tres gañadores, da XII Olimpíada de Bioloxía de Galicia. 

Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela. Venres 13/01/2017 

Resumo da Xornada: 

O pasado venres 13/01/2017 celebrouse en Santiago a fase galega da XII Olimpíada de Bioloxía. 
Neste evento participaron 111 estudantes de 35 centros de toda Galicia que están a cursar 
Bioloxía en 2º de bacharelato. 

As representantes do IES de Melide, por orde alfabética, foron: Uriela García Rico, Tamara 
Pereiro Vidal, Alba Vázquez Neira e Paula Vázquez Sufuentes.  

O desenvolvemento da xornada foi como se recolle a continuación: 

Saímos do IES ás 9:00 da mañá con moitas ganas de vivir unha experiencia tan positiva como é 
convivir, aínda que só sexa durante un día, con rapazas e rapaces que mostran a mesma paixón 
pola bioloxía que a que mostran as nosas alumnas.  

Pola mañá tivo lugar o exame da Olimpíada. Dito exame consta de dúas partes, unha proba teórica 
e outra práctica. Ás 11:00 comezou a proba teórica, que consistiu en 85 preguntas tipo test sobre 
conceptos das distintas áreas da bioloxía que se traballaron en cursos anteriores e no curso actual. 
Tras un pequeno descanso, á 13:15 comezou a proba práctica, na cal, os estudantes, tiveron que 
recoñecer mediante diapositivas de powerpoint, distintas especies vexetais, animais, moléculas, 
reaccións metabólicas, órganos e outras estruturas biolóxicas. 

Tras unha parada para xantar, ás 15:45 os participantes, xa máis relaxados, puideron visitar 
distintos laboratorios da Facultade, as nosas alumnas decantáronse por visitar o laboratorio de 
xenética e coñecer, de primeira man, os traballos de investigación que se están a realizar nel. 

As 17:00 tivo lugar, no salón de actos da facultade, a conferencia da investigadora e profesora de 
zooloxía da USC Carola Gómez-Rodríguez, titulada “Ras, ecuacións e moléculas”. A investigadora 
explicounos como se poden establecer relacións evolutivas entre distintas especies e como se 
pode medir a biodiversidade dos ecosistemas, empregando, para este último caso, fórmulas 
matemáticas desenvolvidas polo equipo de traballo do laboratorio no que ela traballa. Na súa 
charla púxose claramente de manifesto o interrelacionadas que están ás distintas áreas do 
coñecemento: matemáticas, xenética, física, ecoloxía, bioquímica, etc. 

A continuación, tivo lugar a entrega de diplomas a todos os participantes. O acto foi presidido pola 
vicerreitora da USC , polos decanos das facultades de bioloxía das tres universidades galegas: 
Santiago, A Coruña e Vigo, e polos organizadores do evento, o Colexio Oficial de Biólogos de 
Galicia. Tras a entrega de diplomas tivo lugar o nomeamento dos tres gañadores da olimpíada 
galega, entre os que se atopa a nosa alumna Uriela García Rico. Foi unha alegría inmensa para as 
súas compañeiras e para min este merecido premio, froito do interese, da súa excelente 
traxectoria, e das ganas por aprender que sempre mostra Uriela. 

O premio da Olimpíada consistiu nun lote de 5 libros sobre distintas áreas de estudo da Bioloxía e 
a selección para representar a Galicia na Olimpíada Española de Bioloxía, que se celebrará en 
Pamplona do 23 ao 26 de marzo. 

Parabén a Tamara, Alba e Paula polo seu compañeirismo e actitude durante esta Olimpíada. 

Parabéns a Uriela, xa que agora si, é oficialmente unha das 3 mellores estudantes de Bioloxía de 
toda Galicia. 

Cristina María Viqueira Goméz 
Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES de Melide 


