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Resolución do 13 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no 
programa de innovación educativa “club de ciencia”para os centros docentes 
públicos de ensino non universitario da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria durante o curso 2017/18. 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Introducción
O IES A Xunqueira II  é un centro de educación secundaria situado na rúa Celso 

Emilio  Ferreiro,  6  de  Pontevedra,  no  Campus  universitario  da  Universidade  de  Vigo. 
Trátase dun centro urbano, aínda que recibe tamén alumnado do rural. Os estudos que se 
imparten no noso instituto son: ESO e bacharelato (“Ciencias” e “Humanidades e Ciencias 
Sociais”). No actual curso 2017/18 hai un claustro formado por 57 profesores (cun 65% de 
mulleres), 6 membros do persoal de administración e servizos e cunha matrícula de 589 
alumnos, dos que 416 pertencen á ESO e 173 ao bacharelato. 

O  equipo  directivo  do  centro,  avalado  pola  comunidade  educativa,  e  debido  ás 
características do alumnado e a demanda do mesmo, xunto cos seus responsables, ve a 
conveniencia de solicitar a súa participación na convocatoria do Club de ciencia, na procura 
da excelencia e a redución do abandono escolar.  

 
A nosa intención é que o Club de ciencia se convirta nunha acción a longo prazo, do 

mesmo  xeito  que  as  demais  accións  que  xa  estamos  desenvolvendo  no  noso  centro, 
(Semana da ciencia, Club de lectura, Feira de proxectos, etc) imbricadas todas elas cun 
obxectivo común: proporcionar contornas de aprendizaxe que atendan os intereses do 
alumnado  no  ámbito  STEAM  e  desenvolvan  o  seu  espíritu  crítico  a  través  de 
metodoloxías baseadas na indagación e a aprendizaxe colaborativa.

Durante este curso, adémais, fixemos unha aposta en prol da tecnoloxía ao ofertar  
por primeira vez a materia de Tecnoloxía Industrial para o alumnado de 1º de bacharelato, 
co  fin  de  ofrecer  unha  alternativa  ao  alumnado  interesado  nunha  futura  rama  de 
enxeñería.
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Profesorado participante

Alumnado participante

Departamento Profesorado Cargo

Bioloxía e Xeoloxía
Bernardo Hermida Rivas - 35293529Y
Luz Lores Buezas - 35313741R
Mª de la O de Paz Mucientes - 32657227X

Coordinador TEI

Debuxo Delfina Belén Suárez Leal - 44462306V

Economía Jorge Fernández Seoane - 32653960D

Filosofía Josefa Vicario Quintana - 02514494L Coordinadora Plambe

Física e Química Mª Belén Gosende Bragaña - 33290403L
Mªdel Carmen Redondo Pérez - 35306598B
Vanesa Varela Ramos - 46918033B Coordinadora Club de Ciencia

Francés Sabrina Karine Annick Piberne - X5236572R
Josefa Delfina Doce Caaveiro - 32656314V

Lingua Castelá e 
Literatura

Sonia Giráldez Sánchez - 35450193V
Delfín Benito Ogando Fernández - 35287212Z  

Matemáticas Esther Padín Vidal - 35454961R
Francisco Javier Bonanad Calviño - 45074187Y

Secretaria

Música Raquel Gey Piñeiro - 76970362B
Fernando Otero Urtaza - 35282682S
Juan Carlos Pérez Mestre - 44758486A

Vicedirectora

Director

Tecnoloxía Mª Teba Santos Portela - 44079709W
Mª Montserrat Castro Poceiro - 77401899E
María Vilas Juncal - 44077760P

Coordinadora Abalar

Xeografía e Historia Jorge Potel Torres - 76862655J Coordinador EDLG

Nivel Curso Alumnas Alumnos

1º 6 4

ESO 2º 15 10

3º 10 7

4º 2 2

Bacharelato 1º 2 2

Totais 35 25
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Club de ciencias 2016/17

Durante o curso pasado, a pesar de non se nos ter concedido a participación no 
programa piloto, desenvolvemos o noso propio club de ciencia, cunha participación e uns 
resultados  realmente  satisfactorios  (alta  implicación  por  parte  do  profesorado  e  do 
alumnado, alta presencia feminina tanto no que se refire a profesorado como a alumnado 
e calidade salientable nos produtos realizados).

Co  obxectivo  inicial  de  aportar  un  soporte  científico  a  outros  proxectos  que 
estabamos  a  desenvolver  no  centro,  as  actividades  propostas  no  noso  club  de  ciencia 
durante o curso pasado, aportaron solucións reais ao proxecto “17M17. Misión a Marte”: 

• Nos espazos maker, o alumnado aprendeu nocións de programación e de deseño 
3D, logrando modificar pezas do Escornabot ata crear o prototipo “Escornactor”, unha 
especie de tractor robotizado para realizar tarefas no hipotético invernadoiro marciano. 

• Nos  obradoiros  de  química,  os  alumnos  e  alumnas  participantes  elaboraron 
fertilizante para o invernadoiro e xabón.

• O noticiario “IX2novas” fíxose eco das novas máis importantes da misión. 
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Experiencia en proxectos de innovación educativa
O IES A Xunqueira II  é  un dos centros de Galicia  no que se  está  a  implantar  o 

programa Piteas, un programa da Fundación Barrié, en colaboración coa unidade de altas 
capacidades da USC e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
para  o  desenvolvemento  do  talento  nas  aulas.  Trátase  dun  programa  cun  claro 
compromiso coa innovación educativa, con accións directas de fomento da creatividade e 
as ciencias entre o alumnado que busca mellorar a resposta educativa nos estudantes, 

tendo  en  conta  as  súas  necesidades, 
intereses  e  motivacións.  O  obxectivo 
último  é  ofrecer ideas  e  ferramentas 
científicas  e  pedagóxicas,  tanto  ao 
profesorado  como  ao  alumnado,  que 

potencien o traballo colaborativo, as metodoloxías activas e o desenvolvemento do talento 
persoal  e  colectivo.  A  metodoloxía  na  que  nos  baseamos  é  o  SEM  (Modelo  de 
enriquecemento escolar), pensado para que o profesorado cree contornas de aprendizaxe 
enriquecida,  centrado no desenvolvemento das competencias  clave para o século XXI: 
creatividade, comunicación, colaboración e pensamento crítico. 

Este programa está reforzado dende o curso 15/16 
no  noso  centro  polo  desenvolvemento  da  liña  de 
actuación dirixida á “mellora do nivel de coñecementos para 
acadar  a  excelencia”  dos  Contratos-Programa  da 
Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 
Universitaria.  Cabe  destacar  que  durante  este  curso 
estamos  a  desenvolver  as  seis  liñas  de  actuación  dos 
Contratos-Programa, sendo o único centro da provincia neste suposto e un dos catro na 
comunidade, do que se pode deducir o compromiso do profesorado do centro.

 
Por outra banda, o noso centro participa activamente 

dende  o  2015/16  no  programa  “Aliméntate  ben”  do  Plan 
Proxecta,  a  través  da  modalidade  “Froita  na  escola”,  un 
programa  de  innovación  educativa  da  Consellería  de 
Educación. 
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Destacar o labor do profesorado participante e 
colaborador  coa  biblioteca  do  noso  centro,  xa 
que  estamos  incorporados  ao  programa  de 
mellora  de  bibliotecas  escolares,  PLAMBE, 
desde o curso 2008/09, ano dende o que celebra 
a Semana da ciencia coa intención de promover 
entre  o  alumnado  a  alfabetización 
informacional e o desenvolvemento do espírito 
crítico,  espertando  entre  eles  o  interese  pola 
indagación a través de diferentes exposicións e 
actividades.

Fundamental  é  tamén a  nosa  experiencia  no  Club  de  lectura,  que  dende  o  curso 
2010/11  ten  unha  participación  activa  do  alumnado,  co  que  se  organizan  actividades 
complementarias  (recitais,  concursos,  postas  en  escena,  teatro,  exposicións...)  e 
extraescolares (visitas e saídas).

Non menos importantes son os proxectos europeos: Comenius 
(no curso 2007/08) e Comenius Rexio (cursos 2012/13 e 2013/14). 
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Descrición do proxecto 2017/18

Propiciando que a maior parte dos proxectos que o alumnado desenvolverá ao longo 
do curso se entrelacen entre sí, pretendemos aportar coherencia e lograr que se nutran 
mutuamente de ideas e coñecementos, logrando deste xeito que a aprendizaxe sexa o máis 
significativa posible, calando profundamente no alumnado. 

O curso pasado, propuxémoslle ao alumnado unha situación apocalíptica na que a 
vida en Pontevedra e o planeta enteiro estaba moi preto de desaparecer. As actividades  
iniciais de investigación para levar a cabo a Misión de evasión a Marte concienciaron ao 
alumnado sobre  unha necesidade real:  a  protección do medio  ambiente.  Durante  este 
curso,  polo  tanto,  situarémonos  no  presente  do  noso  alumnado,  unha  Pontevedra 
Preapocalíptica,  na que aínda estamos a tempo de revertir  os  efectos devastadores da 
acción humana. O alumnado ten a posibilidade de converterse nun axente de cambio do 
seu entorno,  interiorizando a idea de que os problemas que converxen no século XXI  
deben levarnos a tomar unha acción decisiva. 

Obxectivos

❖ Promover  a  participación  e  o  interese  do  alumnado  do  noso  centro  pola  ciencia, 
especialmente das alumnas. 

❖ Promover o máximo desenvolvemento das potencialidades e intereses do alumnado.
❖ Concienciar e involucrar ao alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe.
❖ Desenvolver unha aprendizaxe colaborativa e inclusiva.
❖ Proporcionar unha contorna onde desenvolver a creatividade.
❖ Facer partícipe ao alumnado no proceso de mellora do entorno.

Propostas de traballo
Os diferentes departamentos involucrados no Club de ciencia, artellarán actividades 

pensadas  para  fortalecer  catro  liñas  de  acción:  consumo responsable,  hábitos  de  vida 
saudable,  diminución da  contaminación e  divulgación científica.  Estas  liñas  de  acción 
entroncan coas raíces da orixe do movemento ecoloxista: conservación e rexeneración dos 
recursos  naturais,  preservación  da  vida  silvestre  e  o  movemento  para  reducir  a 
contaminación e mellorar a vida urbana. 
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Co  desenvolvemento  dos  seguintes  obradorios  baseados  nos  intereses  do 
alumnado en todas as disciplinas do ámbito STEAM, pretendemos acadar os obxectivos 
que nos propoñemos co Club de ciencia. 

Obradoiro de Laboratorio

❖ Determinación de vitamina C en froitas.
❖ Determinación de lípidos, glícidos e proteínas en alimentos.
❖ Determinación de cantidades reais de azucre, sal e aceite en refrescos e comida lixo.
❖ Experimento para determinar os microorganismos nas mans.
❖ Visualización de ferro en alimentos enriquecidos.
❖ Estudio dos menús de varios restaurantes de Pontevedra.

Obradoiro de Robótica e Impresión 3D

❖ Deseño e programación de semáforos de contaminación acústica para colocar en lugares 
estratéxicos do instituto.

❖ Programación  de  robots  para  realizar  medicións  de  contaminación  ambiental  no 
entorno de Pontevedra. 

❖ Incorporación de placas solares como un medio sostible de alimentación dos produtos 
creados.

Obradoiro de deseño e customización

❖ Customización de prendas de roupa usada.
❖ Organización dun mercadiño solidario de obxectos usados da comunidade educativa.

Programa de divulgación científica

❖ Realización  dun  programa  audiovisual  que  divulgue  as  actividades  realizadas  nos 
obradoiros e as conclusións obtidas. 

❖ Elaboración de infografías sobre aditivos alimentarios.
❖ Elaboración  de  cartelería  dos  eventos  e  tablas  que  reflictan  os  datos  obtidos  nos 

obradoiros.
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Previsión de horarios e lugares 

Indicadores de logro

1. Porcentaxe de aumento do alumnado participante no Club de ciencia con respecto ao 
curso anterior.

2. Porcentaxe de aumento de alumnas participantes no Club de ciencia  con respecto ao 
curso anterior.

3. Porcentaxe de aumento do número de actividades programadas no Club de ciencia.
4. Porcentaxe de aumento de participación en eventos relacionados co ámbito STEAM.
5. Porcentaxe  de  mellora  da  media  académica  do  grupo  de  referencia  do  alumnado 

implicado no Club de ciencia.
6. Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  do  alumnado  participante  no 

programa.

Obradoiro Día* Mes Hora Lugar

Laboratorio Xoves Outubro - Abril 16:30 - 18:30 Laboratorio de química

Robótica e impresión 3D Xoves Outubro - Abril 16:30 - 18:30 Taller de tecnoloxía

Deseño e customización 3 sesións a 
determinar

Febreiro/Marzo 16:30 - 18:30 Aula de Música

Programa científico Xoves Febreiro - Xuño 16:30 - 18:30 Biblioteca/Aula de 
informática 
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