
Jorge Mira Pérez
Presentación

O Instituto de Educación Secundaria Xulián Magariños, en colaboración co Concello
de Negreira, convoca o Premio Científico Jorge Mira, na idea de animar o
achegamento e a curiosidade polo ámbito das Ciencias e de promover os hábitos e
valores do estudo e da investigación científica entre o alumnado do Centro,
fomentando ó mesmo tempo o cultivo do idioma galego no campo das ciencias
experimentais, e nesta ocasión especialmente na área da Física.

O nome deste certame quere homenaxear a persoa e o labor do profesor Jorge Mira
Pérez –catedrático de Electromagnetismo na Universidade de Santiago de
Compostela–, que ten acadado un recoñecido prestixio na súa especialidade e nos
eidos da divulgación científica.

Quen pode presentarse

• O xurado estará formado por sete membros: cinco deles designados polos
Departamentos do campo científico (Informática, Bioloxía e Xeoloxía, Física e
Química, Matemáticas e Tecnoloxía) e dous do equipo directivo do IES Xulián
Magariños, actuando un deles como secretario.

• O premio entregarase por maioría de votos.

• O xurado poderá eliminar por defecto de forma as obras presentadas cando non se
axusten ó disposto nas bases, e poderá declarar deserto o premio, se non considerase
suficiente a calidade de ningún dos traballos presentados.

•A decisión será inapelable e farase pública antes do remate do curso 20142015.

•A entrega de premios levarase a cabo nun acto no Instituto, durante o mes de xuño de
2015.

• O equipo directivo do IES de Negreira terá capacidade de decidir sobre calquera
dúbida relacionada coa interpretación das presentes bases.

• Poderá concorrer ó premio o alumnado de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, do
Ciclo Medio de Comercio e do Ciclo superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Rede do IES Xulián Magariños.

• Admitiranse traballos individuais ou de grupos cun máximo de catro membros.
Suxírese que estean dirixidos ou que sexan revisados previamente á súa entrega polo
profesorado da especialidade correspondente, orientando o alumnado participante.

Traballos
• Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non premiados noutros

concursos anteriores, e estar escritos en lingua galega.

• A temática dos traballos debe estar relacionada coas materias e contidos propios dos
Departamentos de Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Informática, Matemáticas
ou Tecnoloxía e no nivel correspondente ó ensino secundario.

• É preciso enviar a copia de cada obra presentada en soporte informático e tamén
impresa en papel. Así mesmo admitiranse traballos prácticos, sendo preciso neste
caso facer unha demostración diante do xurado. Terá total liberdade de tema, forma e
extensión.

• Cada orixinal debe levar o seu título, pero nel só debe figurar o pseudónimo ou lema
do autor individual ou do grupo. Deberanse introducir os seus datos persoais (nome,
idade, curso e grupo) nun sobre pechado. No exterior deste figurarán unicamente o
pseudónimo e o título do traballo presentado.

• O traballo deberá ser entregado na secretaría do IES Xulián Magariños, antes do día
1º de maio do ano 2015.

• Os participantes poderán solicitar a devolución dos traballos presentados na
secretaría do IES, unha vez emitido o ditame sobre o premio e antes do mes de
setembro.

Premio
• Haberá un único premio, consistente nunha dotación económica de 200 euros,

achegados polo IES Xulián Magariños e polo Concello de Negreira.

Xurado

Aceptación das bases
•A participación no concurso presupón a aceptación das presentes bases.

Premio Científico



Naceu en Baio en 1968. Doutor en Física pola USC, con Premio

Extraordinario, actualmente é catedrático da área de

Electromagnetismo e director do departamento de física aplicada e

director da colección de divulgación científica da editorial desa

universidade. Foi finalista do Premio da Real Sociedade Española de

Física a Investigadores Noveles, Premio da Real Academia Galega

de Ciencias, Premio do Colexio Oficial de Físicos de España,

XXXIV Premio da Crítica Galicia, na modalidade de investigación e

Mención de Honor do Premio de investigación da Real Academia Galega de Ciencias. Moi

activo nos medios de comunicación, coma o xornal La Voz de Galicia, a Radio Galega e a

televisión en programas como Que serán, Arrampla con todo, Ciencianosa, Luar e Verbas

Van. Por estas actividades de divulgación científica recibiu, entre outros, o Premio nacional

«Física en Acción», a Medalla de Honor «Ciencia en Acción», do MEC e o EIROForum ou o

Premio da Real Sociedad Española de Física, na modalidade de enseñanza e divulgación da

física. En 2005 foi destacado na portada do número conmemorativo do décimo aniversario da

sección "Next Wave" da revista Science. É tamén responsable do Programa Conciencia, unha

iniciativa que se desenvolve coa participación de diferentes Premios Nobel e das Nerd Nites,

sesións científicas en locais de ocio nocturno. En 2010 publicou o seu primero libro: A

ciencia no punto de mira (3 edicións en galego), traducido e editado en castelán en 2011.
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