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MEMORIA DE DESENVOLVEMENTO DO CLUB DE CIENCIA. Curso 2017-2018 

1. INTRODUCIÓN 

A idea do Club de Ciencia xorde como un espazo permanente dentro do IES de Melide onde o alumnado que o 

desexe poida experimentar e desenvolver  actividades de carácter científico, cultural e recreativo nas diferentes 

áreas de coñecemento das Ciencias e da Tecnoloxía, promovendo deste modo as vocacións STEM (Ciencia, 

Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas). Baixo esta premisa, e ao longo deste curso 2017-2018, leváronse a cabo 

unha serie de actividades (especificadas no punto 3) que permitiron que o alumnado sinta a ciencia e a 

tecnoloxía como realidades próximas nas que eles son os auténticos protagonistas. 

 

2. PROFESORADO PARTICIPANTE 

• Nieves Mª Martínez Vázquez. Profesora de Tecnoloxía. Participou en todas as actividades que compoñen 

esta memoria. Colaborou no deseño e formulación das cuestións que forman parte dos “Roscos científicos” 

que se realizaron e nas actividades que se expuxeron nas distintas datas conmemorativas. Dirixiu o proxecto 

de deseño e construción do Albergue de insectos. 

• Sonia Iglesias Castro. Profesora de Matemáticas. Participou en todas as actividades que compoñen esta 

memoria. Encargouse de contactar cos responsables dos paneis da exposición con “A de astrónomas” e coa 

científica convidada, Josefina Ling. Colaborou no deseño e formulación das cuestións que forman parte dos 

“Roscos científicos” e nas actividades que se expuxeron nas distintas datas conmemorativas.  

• Cristina Mª Viqueira Gómez. Coordinadora do Club de Ciencia. Profesora de Bioloxía e Xeoloxía. 

Participou en todas as actividades que compoñen esta memoria. Colaborou no deseño e formulación das 

cuestións que forman parte dos “Roscos científicos” que se realizaron e nas actividades que se expuxeron nas 

distintas datas conmemorativas. Dirixiu o proxecto de acondicionamento e estudo ecolóxico da Charca 

situada no patio do instituto.  

 

3. DESCRICIÓN DAS INVESTIGACIÓNS REALIZADAS POLO ALUMNADO, INDICANDO OS 

RESULTADOS OU CONCLUSIÓNS OBTIDAS. 

3.1. Actividades para a celebración do Samaín (31 outubro 2017). A temática sobre a que xiraron as 

actividades foron as arañas, animal moi relacionado co data que se celebrou. 

− Exposición de carteis feitos polo alumnado de 1ºESO sobre distintos aspectos da vida das arañas. 

− Realización do concurso “Rosco das arañas”. O rosco contaba con 27 cuestións sobre as arañas (unha 

por cada letra do abecedario). A participación para responder ás cuestións que se formulaban estivo 

aberta a todo alumnado do Centro. A alumna que acertou máis respostas recibiu un regalo. 

As actividades descritas neste apartado permitiron que o alumnado coñecese distintas curiosidades sobre as 

arañas e investigase sobre a súa vida.  

 

3.2. Actividades conmemorativas do VIII Día da Ciencia en Galego (4 novembro 2017). Para celebrar esta 

data, dende o club de ciencia do IES, levamos a cabo distintas actividades que foron expostas nos 

corredores do instituto, actuando como monitores de prácticas o alumnado participante no club de ciencias. 

− Dende o departamento de Ciencias Naturais fíxose unha observación de células animais humanas e 

vexetais ao microscopio. Tamén se expuxeron distintas maquetas do Sistema Solar realizadas polo 

alumnado de 1º da ESO. 

− Dende o Departamento de Tecnoloxía fíxose unha actividade de robótica.  

Grazas a estas actividades prácticas o noso alumnado puido coñecer e reproducir, ante o resto de alumnado 

do IES, o modo de traballar de, por exemplo, un biólogo no laboratorio ou dun técnico nun taller.  
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3.3. Actividades para conmemorar o Día internacional da Muller e a Nena na Ciencia (11 febreiro). 

− Exposición no corredor da instituto de distintos paneis, facilitados pola sociedade española de 

astronomía, sobre descubrimentos científicos feitos por distintas astrónomas. A exposición foi visitada 

por todo o alumnado do instituto, ao que se lle entregou un cuestionario para guiar a súa visita. 

− Concurso cun “Rosco científico. A de Astronomía” sobre cuestións astronómicas, moitas relacionadas 

con mulleres astrónomas destacadas. A alumna gañadora regalóuselle un planisferio celeste. 

− Presentación, por parte de alumnado de 2º e 4º da ESO a outros/as compañeiros/as do IES, da obra de 

diversas científicas escollidas por eles que destacaron en distintos campos da ciencia e da tecnoloxía. 

− Conferencia impartida pola astrónoma da USC, Josefina Ling, para alumnado de 1º bacharelato. 

− Proxección da película “Figuras ocultas” para o alumnado de 3º ESO. En esta película se describe a vida 

de distintas astrónomas que traballaron na NASA. 

As actividades que foron descritas neste apartado serviron para que o noso alumnado tomase unha maior 

conciencia de que as mulleres foron, son e sempre serán unha peza fundamental para o progreso do 

coñecemento no mundo, esperando deste modo, que sexan tomadas como un referente nas súas vidas 

académicas. 

 

3.4. Actividades para conmemorar o Día Mundial do Medio Ambiente (5 xuño). 

− Analizouse a problemática da contaminación por plásticos, para iso, recubríronse as maquetas das 

cegoñas situadas nos corredores do instituto con bolsas de plástico. 

− Colgouse no corcho do Club de Ciencia imaxes seleccionadas polo alumnado acompañadas de frases 

impactantes relacionadas coa problemática da contaminación por plásticos. 

As actividades descritas neste apartado permitiron sensibilizar ao alumnado sobre os problemas que os 

residuos plásticos xeran na natureza, cobrando a vida, en moitos casos de multitude de especies animais e 

vexetais. 

 

3.5. Albergue  ou Hotel de insectos. 

− Deseño do Albergue de Insectos. 

− Construción do mesmo.  

− Colocación do Albergue no patio do instituto. 

O alumnado aprendeu a importancia da boa planificación para que o traballo salga ben feito, xa que para a 

construción do albergue de insectos, como é lóxico, tivo que facerse o deseño previo da súa estrutura e unha 

previsión inicial de todos os materias e ferramentas (trades, cravos, alicates, tellas para o tellado do hotel, 

etc.) que se ían a empregar. Unha vez comprados os materiais e feito o deseño, os alumnos/as aprenderon a 

traballar con precisión: medindo, serrando cando fose necesario e tradeando no lugar apropiado.  

A finalidade deste albergue é destacar, ante o alumnado, os beneficios que aportan os insectos no medio 

ambiente, tanto na polinización como sendo pezas fundamentais no mantemento das redes tróficas dos 

ecosistemas. 

3.6. Diversas actividades levadas a cabo na charca situada no patio do instituto que foi construída a finais do 

curso pasado. 

− Acondicionamento da charca para dotarlle dun aspecto o máis natural posible. Para iso colocáronse 

unhas pedras no seu arredor e plantáronse distintas especies autóctonas, as cales foron seleccionadas 

polo alumnado tras realizar unha actividade de busca de información en guías da natureza e na web.  

− Realización de medicións de distintos parámetros físico-químicos da charca, como a temperatura da 

auga, o contido en osíxeno, o pH...  

− Captura cun trueiro dos animais que habitan a charca e posterior identificación dos mesmos. 

−  Valoración da presenza de certos animais da charca como bioindicadores da contaminación dun 

ecosistema doceacuícola. Os resultados foron interpretados empregando as fichas que nos foron 
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proporcionadas por ADEGA (Proxecto Ríos). Tamén se compararon os resultados cos obtidos durante 

unha inspección que fixemos a praia fluvial do río Furelos, importante centro recreativo do Concello. 

A charca foi construída coa idea de enriquecer e estudar a biodiversidade que se atopa no patio do noso 

instituto. Foi empregada en numerosas ocasións como espazo para aprender “in situ” distintos aspectos de 

ecoloxía, ben estudando a metamorfose que realizan nela especies como as larvas de libélula, ou tamén para 

estudar as relacións tróficas que se realizan entre os distintos organismos que a habitan.  

 

4. VISIBILIZACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Contamos cun taboleiro específico para o Club de Ciencias, situado no corredor do instituto, no cal 

publicamos periodicamente as convocatorias de todas as actividades realizadas.  

A continuación figura unha pequena selección dalgunhas das actividades que se fixeron: 

ACTIVIDADES PARA A CELEBRACIÓN DO SAMAÍN. AS ARAÑAS 
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ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR O DÍA DA CIENCIA EN GALEGO 

 

ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR O DÍA DA MULLER E DA NENA NA CIENCIA 
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ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR O DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 
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CONSTRUCIÓN DO HOTEL DE INSECTOS 
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REHABILITACIÓN DA CHARCA E ESTUDO DA SÚA BIODIVERSIDADE 
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No enlace que figura a continuación recóllese unha selección máis ampla de fotos coas actividades descritas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dj97NSFIqB7LuRG-1mLNR1qQQupMSLQT 

 

5. CONCLUSIÓNS. 

As actividades levadas a cabo dentro deste programa foron sumamente gratificantes, tanto para o alumnado 

como para as profesoras participantes. O alumnado, desde o primeiro día estivo moi implicado nas actividades 

que se desenvolveron, facendo, en moitas ocasións, máis traballo do que se lle pedía, aspecto que destacamos 

como algo moi positivo, posto que nos indica que a motivación polos traballos foi alta. 

Dentro deste proxecto levamos a cabo numerosas actividades interdisciplinares, aspecto que se viu moi 

favorecido polo feito de que neste proxecto participamos tres profesoras de tres departamentos diferentes. Isto 

permitiu ampliar a visión das distintas actividades, xa que cada profesora aportou ideas e coñecementos propios 

do campo da súa especialidade.  

Salientamos que a construción do Albergue de Insectos e o acondicionamento e estudo da bioloxía da Charca 

foron actividades moi ambiciosas, cuxa execución levou todo o curso, pero sobre as que quedamos 

profundamente satisfeitas sobre os resultados obtidos. Esperamos, coas próximas convocatorias do Club de 

Ciencia, poder seguir desenvolvendo actuacións nesta e outras áreas do instituto.  
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