Nos últimos anos, os equipos de dinamización da lingua galega veñen
traballando, non só durante o mes
de novembro, senón durante todo o
curso académico, para mostrarlle á
comunidade educativa as posibilidades do galego como idioma para facer ciencia, así como para animar o
alumnado a aprender e divulgar ciencia na lingua propia de Galicia.
Fano mediante actividades variadas
(revistas, documentais, conferencias, feiras científicas, concursos...)
e a miúdo coa colaboración multidisciplinar de profesorado de diferentes
áreas.
Velaquí algúns exemplos do seu traballo:

- Exposición de nenas e mulleres
científicas (IES de Mugardos):

http://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/equipos-de-dinamizacionda-lingua-galega/datas-sinaladas/_/
contido_0786/exposicion-nenasmulleres-cientificas

- Experimentos en educación infantil
(CRA de Monterrei):

http://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/equipos-de-dinamizacionda-lingua-galega/datas-sinaladas/_/
contido_0781/experimentos-2017

- O galego, a chave da ciencia (IES
de Rodeira):

http://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/equipos-de-dinamizacionda-lingua-galega/datas-sinaladas/_/
contido_0773/galego-chave-ciencia

Máis recursos e mostras do traballo
dos equipos arredor da ciencia en
http://www.edlg-dia-da-ciencia-engalego

BIBLIOTECAS
ESCOLARES
Nos últimos anos realizáronse campañas de impulso das ciencias nas bibliotecas escolares de Galicia promovidas desde a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria
a través da Asesoría de Bibliotecas
Escolares. Estas campañas foron
postas en marcha baixo os seguintes
lemas: “Ler ciencia na biblioteca escolar” (curso 2013-2014), “Biblioteca
escolar... Matemático!!!” (curso 20142015) e “Biblioteca escolar, base de
exploracións” (curso 2015-2016).
Como froito destas campañas resultaron innumerables actividades, propostas de traballo de investigación e,
en definitiva, lecturas sobre temas
científicos, promovendo estas disciplinas e a súa presenza nas escolas
e, polo tanto, potenciando as lecturas
e investigación sobre a ciencia.

A influencia deste impulso faise evidente co aumento notable da actividade sobre outros proxectos, como
a demanda das maletas viaxeiras de
carácter científico, o número de visitas
á páxina de recompilación de Ciencia
en galego ou incluso a participación
nas convocatorias do proxecto Escornabots na biblioteca escolar, para
introducir a robótica nas bibliotecas
escolares de infantil e primaria.
A campaña actual segue unha liña
complementaria a dos cursos anteriores co ánimo de equilibrar o coñecemento, o traballo e a investigación das
ciencias e as humanidades e incentivar o gusto polo pensamento científico; así o lema proposto para o curso
2017/2018 é “Aprender a pensar coa
biblioteca escolar”.

Recompilación de
materiais
O programa de maletas viaxeiras ofrece aos centros educativos uns recursos en préstamo, seleccionados por
temáticas, que poden resultar de interese para completar temporalmente
os seus fondos. Entre estes materiais,
varias maletas con libros e audiovisuais de temática científica.

- Concurso de microrrelatos
matemáticos (IES Antonio Fraguas):
http://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/equipos-de-dinamizacionda-lingua-galega/datas-sinaladas/_/
contido_0782/concursomicrorrelatos-matematicos

Para apoiar a conmemoración do mes
de novembro como Mes da Ciencia
en Galego nas Bibliotecas, desde a
Asesoría de bibliotecas escolares
mantense un portal cunha selección
de materiais relacionados coa ciencia
en galego: espazos web de contido
científico, páxinas web de asociacións
profesionais ou temáticas, recursos
descargables, revistas, boletíns, experiencias de traballo coas ciencias en
bibliotecas escolares...
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/
ciencia/

Libros informativos
Desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares mantese actualizada unha selección de libros de divulgación científica publicados en lingua galega, moi
demandados desde as bibliotecas escolares. A difusión destes recursos faise a través dun taboleiro en Pinterest.

Neste contexto da alfabetización
múltiple encadramos unha iniciativa
destinada a introducir nas bibliotecas
escolares a linguaxe da programación,
impulsando a utilización de pequenos
robots en actividades destinadas a
mellorar a comunicación lingüística do
alumnado, a expresión oral, a creatividade, o traballo colaborativo, a investigación, a aprendizaxe manipulativa
e o xogo. Na ligazón seguinte pódese
acceder a recursos elaborados polos centros e información sobre este
proxecto no que están incluídos xa 36
centros educativos de infantil e primaria, algúns deles iniciando xa a impresión 3D na biblioteca escolar, para o
que recibiron formación específica.

https://es.pinterest.com/
bescolaresgal/ciencia-en-galego-nasbibliotecas-libros-informati/

Consulta todas as datas na
Axenda de Cultura de Galicia:
www.cultura.gal/axenda

MES DA CIENCIA 2017

LER E VIVIR A CIENCIA EN GALEGO!

Traballos por proxectos

Escornabots na
biblioteca escolar

Maletas de ámbito científico
- Economía
- Ciencias Primaria
- Ciencias Secundaria
- Física e Química
- Bioloxía e Xeoloxía
- Matemáticas Primaria
- Matemáticas Secundaria

MES DA CIENCIA!

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/
blog/?q=category/19/87

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/
maletas/

- Conferencia con mensaxe do
neurocientífico Xurxo Mariño (IES
Castro Alobre):

http://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/equipos-de-dinamizacionda-lingua-galega/datas-sinaladas/_/
contido_0777/xurxo-marino-visitacastro-alobre

Web: ciencia en galego
nas bibliotecas
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EQUIPOS DE
DINAMIZACIÓN DA
LINGUA GALEGA

As bibliotecas en xeral, e tamén as
escolares, están a vivir importantes
transformacións e unha das máis importantes é a de acoller todo tipo de
actividades nas que as persoas usuarias poden atoparse, compartir espazo
para pensar, deseñar, facer, construír
e aprender xuntas, na liña dos makerspaces ou dos laboratorios de ideas. Na
actualidade, as bibliotecas escolares
contemplan o traballo e a aprendizaxe
con todo tipo de linguaxes (oral, escrita, icónica, audiovisual, artística...).

No curso 2016-2017 convocouse o IV
Concurso de Traballos por Proxectos,
contemplando dúas modalidades:
realización de traballos de carácter
interdisciplinario ou Proxectos Documentais Integrados (PDI), coordinados desde a biblioteca escolar, e a
realización de proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun
grupo, nivel, ciclo ou departamento.
Debido á influencia das campañas de
lectura sobre as temáticas científicas
dos últimos anos, xurdiron para esta
convocatoria numerosas solicitudes
que centran, precisamente, os seus
traballos sobre a ciencia.
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/
blog/?q=node/951

Programación de actividades de
divulgación científica, da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

MES DA CIENCIA NAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
BIBLIOTECA DE GALICIA
4 de novembro, das 17:00 h ás
19:00 h, na aula I

18 e 25 de novembro, das 17:00 h
ás 18:30 h, na aula I

Atréveste a tocar nun grupo
prehistórico?

Entretente coa robótica

Organizado polo Consello Superior
de Investigacións Científicas (CSIC), o
obradoiro pretende descubrir a música daquela época coa aproximación
aos diversos restos arqueolóxicos e
ao rexistro etnográfico como referentes.
Para nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Inscrición previa ata completar as 50
prazas, na web:
www.cidadedacultura.gal

11 de novembro, das 17:00 h ás
19:00 h, na aula I
Criaturas mariñas: do océano á
pantalla
Obradoiro organizado polo Consello
Superior de Investigacións Científicas
(CSIC), co fin de coñecer algunhas
criaturas mariñas misteriosas protagonistas do cinema de ciencia ficción.
Para nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Inscrición previa ata completar as 50
prazas, na web:
www.cidadedacultura.gal

Obradoiro, impartido pola Institución
Galega da Ciencia (Igaciencia), no
que os participantes se familiarizarán
coa presentación, demostración e resolución de desafíos en equipos con
LEGO EV3.
Para nenos e nenas de 9 a 15 anos.
Inscrición previa ata completar as 25
prazas, na web:
www.cidadedacultura.gal

BIBLIOTECA
PÚBLICA DA
CORUÑA MIGUEL
GONZÁLEZ GARCÉS
Todo o mes de novembro
Ciencia divulgativa
Mostra bibliográfica para atopar respostas ás numerosas preguntas que
marcan o rumbo da existencia do ser
humano.

11 de novembro, ás 12:00 h, no
salón de actos
Maxiciencia
David Méndez mostrará como é posible que un obxecto apareza, desapareza, se transforme ou levite.
Para todos os públicos. Entrada libre
ata completar a capacidade da sala.

18 de novembro, ás 12:00 h, na
sala infantil

24 de novembro, ás 18:00 h, na
sala multiúsos

Avós
Contacontos sobre o ciclo da vida e
o respecto aos anciáns, con TrinkeTrinke.
Para nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala.

Contos para bebés
Contos, xogos e cancións para gozar
en familia, con Pavís Pavós.
Para nenos e nenas de 0 a 3 anos.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala.

21 de novembro, na sala de
actividades
Arqueoloxía experimental. Cerámica
arqueolóxica
Obradoiro de arqueoloxía experimental. Unha síntese do proceso de elaboración da cerámica levada a cabo polo
oleiro Pepe Otero.
Dous obradoiros de 15 persoas: das
18:00 h ás 19:00 h e das 19:00 h ás
20:00 h.
Para público adulto. Inscrición previa
na biblioteca. Prazas limitadas (15
prazas por obradoiro).

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LUGO
3 de novembro, ás 18.00 h, na
sala multiúsos
Pensa e xoga
Obradoiro con Cucarandainas para
achegarse á ciencia dunha maneira
práctica e lúdica.
Para nenos e nenas de 4 a 12 anos.
Inscrición previa na biblioteca (20 prazas).

10 de novembro, ás 18:00 h, na
sala multiúsos
Maxia ou ciencia
Espectáculo de maxia&ciencia con
David Méndez. Unha viaxe ao fascinante mundo da ciencia desde a perspectiva dun mago.
Para todos os públicos de máis de 3
anos. Inscrición previa na biblioteca
(20 prazas).

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
OURENSE
11 de novembro, ás 12:00 h, na
sala infantil
Experimenta con ciencia. Obradoiro
para nenos curiosos
Experimentos de física e química
sinxelos para poder comprender a importancia dos grandes avances científicos, a cargo de Xeitura.
Para nenos e nenas de 8 a 11 anos.
Inscrición previa (20 prazas).

Do 10 ao 30 de novembro
Centros de interese:
- A ciencia no cine
- Mulleres científicas
Ciclo de cine Mulleres e ciencia
Organiza o Cineclub Padre Feijoo e a
biblioteca. No salón de actos da biblioteca. Para público adulto, entrada libre
ata completar a capacidade do local.

6 de novembro, ás 20:30 h e ás
23:00 h
Nostalxia da luz (Nostalgie de la lumière) de Patricio Guzmán (Francia,
2010) e Einstein-Rosen de Olga Osorio (Galicia, 2016). Colabora o Centro
Galego de Artes da Imaxe.

7 de novembro, ás 20:30 h
Marie Curie de Marie Noëlle (Alemaña, 2016). Proxección no 150 aniversario do seu nacemento.

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
PONTEVEDRA
ANTONIO
ODRIOZOLA
2 de novembro, ás 18:00 h e ás
19:00 h, na sala de obradoiros
A arte como ferramenta científica
Obradoiro organizado polo CSIC Galicia, coa colaboración da Fundación
Española para a Ciencia e a Tecnoloxía - Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.
Para nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Inscrición previa.

3 de novembro, ás 18:00 h, na
sala de obradoiros
Coñecendo a Vía Láctea con Antonia
Ferrín
Sesión de contos e obradoiro de
debuxo, a cargo de Polo Correo do
Vento.
Para nenos e nenas a partir de 3
anos. Entrada libre ata completar a
capacidade da sala.

Para nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Inscrición previa (20 prazas).

16 de novembro, ás 18:00 h, na
sala infantil

10 de novembro, ás 17:30 h, no
salón de actos

Todo o mes de novembro
Mostras bibliográficas
Unha biblioteca con moito espazo, na
sala infantil
Mulleres con ciencia, en toda a biblioteca.

A memoria das estrelas
Contacontos para descubrir como se
formaron os planetas e a nosa terra,
con Raquel Galavis.
Para nenos e nenas de o a 3 anos.
Inscrición previa (25 prazas).

Obradoiro infantil de astronomía
Para a nenos e nenas de 4 a 6 anos.
Inscrición previa (20 prazas).

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE VIGO
JUAN COMPAÑEL
3 de novembro, ás 18:00 h e ás
19:00 h, na sala infantil
A arte como ferramenta científica
Obradoiro didáctico e artístico para
aprender ciencia dun xeito diferente, organizado polo CSIC Galicia, coa
colaboración da Fundación Española
para a Ciencia e a Tecnoloxía-Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.
Para nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Inscrición previa.

Os luns e os xoves de novembro,
ás 18:00 h, na sala multiúsos

Contos con moita ciencia
Sesión de contacontos, a cargo de
Raquel Queizás.
Para nenos e nenas a partir de 3
anos. Entrada libre ata completar a
capacidade da sala.

Imprime os teus personaxes
de videoxogo/cómic/animación
preferidos en 3D
Obradoiro para coñecer as posibilidades creativas da impresión 3D, a cargo de FabLab Vigo .
Para mozos e mozas de 13 a 17 anos.
Inscrición previa.

17 de novembro, ás 18:00 h, na
sala de obradoiros

11 de novembro, ás 12:00 h, na
sala infantil

10 de novembro, ás 18:00 h, na
sala de obradoiros

Contíficos
Sesión de contacontos, a cargo de Expresión Contacontos (Manuel Solla).
Para nenos e nenas a partir de 3
anos. Entrada libre ata completar a
capacidade da sala.

9 de novembro, ás 20:30 h

24 de novembro, ás 18:00 h, na
sala de obradoiros

Medindo o mundo (Die Vermessung
der Welt) de Detlev Buck (Alemaña,
2012). Colabora o Instituto Goethe.

A óptica nas ciencias
Obradoiro de ciencia, a cargo de
IMASV.

Espazo ciencia
Obradoiro creado para aprender ciencia dunha forma didáctica, sorprendente e divertida, con La Nube Teatro.
Para nenos e nenas de máis de 3
anos. Inscrición previa (35 prazas).

18 de novembro, ás 12:00 h, na
sala infantil
A ilusión da ciencia
Un espectáculo orixinal onde se mestura o misterio e a espontaneidade
da maxia co poder da ciencia, con
Cucarandainas.
Para nenos e nenas de máis de 3
anos. Inscrición previa (35 prazas).

21 de novembro, ás 18:00 h, na
sala multiúsos
Oceanográfico itinerante
Mostra interactiva para achegarse
aos labores das diversas disciplinas
nas que o Instituto Español de Oceanografía centra a súa investigación,
a cargo de Uxía Tenreiro, María Saínza e Esther Román, investigadoras
do centro en Vigo.
Para todos os públicos. Entrada libre
ata completar a capacidade da sala.
Todo o mes de novembro
Mostra bibliográfica
A biblioteca do Capitán Nemo, na
sala infantil.

BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
SANTIAGO ÁNXEL
CASAL
Ciclo de actividades dedicadas á
astronomía, en colaboración co Observatorio Astronómico Ramón M.ª
Aller, da Universidade de Santiago
de Compostela.

17 de novembro, ás 16:00 h, no
salón de actos
Obradoiro infantil de astronomía
Para nenos e nenas de 7 a 10 anos.
Inscrición previa (20 prazas).

24 de novembro, ás 18:00 h, no
salón de actos
Obradoiro infantil de astronomía
Para nenos e nenas de 11 a 14 anos.
Inscrición previa (30 prazas).

24 de novembro, ás 19:00 h
Observación do ceo nocturno con telescopio
Inscrición previa. O número máximo
de participantes é de 50.
Obradoiros científicos para os máis
pequenos

9 e 16 de novembro, ás 10:00 h,
no salón de actos da biblioteca
Obradoiros científicos para os máis
pequenos con Ciencia divertida, nos
que participará o alumnado de colexios de Santiago de Compostela.
Acceso restrinxido.
- 9 de novembro: O efecto
invernadoiro
- 16 de novembro: Observando
como científicos

16 de novembro, ás 19.00 h, no
salón de actos
Charla de divulgación científica de
Xurxo Mariño Alfonso sobre a evolución da linguaxe.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala.
Todo o mes de novembro
Mostra bibliográfica
Mes da Astronomía, na sala infantil.

Texto da matemática Peregrina Quintela Estévez
con motivo da celebración do Mes da ciencia
O meu aniversario: Oh! O meu espertador acaba de soar. Hoxe fago
oito anos, estou de aniversario e
téñenme prometido ir ao parque de
atraccións! Que ledicia. Mágoa que
meu irmán ten que ir ao médico; eu
quero que se poña ben para xogarmos xuntos.
Érgome e vístome axiña, quero marchar xa. Preparo o meu almorzo nun
clic co micro, vístome, e xa me poño
preto da porta co meu anorak ultralixeiro. Xa estamos todos, corremos
a coller o tren, vai súper rápido e
case non fai ruído, canto me gusta;
non digo nada para que non poidan
pensar que isto xa é o meu agasallo.
Imos primeiro ao hospital. A médica déixanos ver unha fotografía
moi rara do meu irmán por dentro.
Aínda que eu non vexo nada do que
ela está a dicir, meus pais están moi
contentos: vaise recuperar moi pronto!!
Estou que rebento de alegría. Corremos de novo para chegar ás atraccións e subimos á nova deste ano,
un foguete que dá talmente a sensación de ir nunha nave espacial. Meu
irmán e mais eu temos a risa parva:
que medo e canto nos está a gustar.
O mundo da ciencia: E agora preguntarasme, non ías falar de ciencia? Claro que si, ou como pensas
ti que se acadaron na historia todas
esas pequenas cousas que tanto
che gustan? A precisión dos reloxos,
o funcionamento dos microondas, a
obtención de novos tecidos, os sistemas de transporte cómodos, seguros e rápidos, os trebellos que viches
no hospital que mesmo parecía que

estabas xa nunha nave espacial, ou
o foguete da atracción son só un pequeno reflexo do que os científicos
e científicas ao longo de moitas xeracións fixeron por todos nós. Realmente se te fixas son o resultado
de cuestións moi simples como: E
se puidese voar? E ver o meu interior sen facerme unha ferida? Cada
unha delas responden a un soño,
a unha ilusión, ou a unha necesidade. Parecen sinxelas pero piden
respostas moi complexas: requiren
facer encaixar coma nun crebacabezas unha miríade de pequenas
ideas, experimentos, demostracións
e validacións que levan a avances
e a fracasos _ que tamén os hai _,
e que son tan importantes coma os
éxitos. Cada peza deste crebacabezas é, en si mesma, un gran desafío
no camiño que precisa da achega
de investigadores de moitas áreas:
física, matemáticas, química, enxeñaría, bioloxía, medicina... e resulta
ser unha suma de anacos de coñecemento desenvolvidos ao longo de
séculos e, o que é máis difícil, cada
peza debe servir para encaixar con
outras, e pegalas ben é toda unha
arte.
Así que xa sabes: construír ciencia é
poñer a lupa sobre o que xa se coñece, identificar o aplicable ao noso
soño, e intentar completar as pezas
que faltan do crebacabezas con
novas ideas que, como non, deben
ser verificadas; trátase dun proceso
creativo que require paixón ante os
desafíos e moito traballo. Non esquezas que todo este coñecemento
científico pódelo atopar nos libros
ben ordenados destas bibliotecas,
sempre boas compañeiras.
Da ciencia depende o futuro do noso
planeta e o benestar de todos os seres que o habitan. Coida da ciencia,
coida do planeta, coida do teu futuro: é a túa achega, é a nosa obriga.

Peregrina Quintela Estévez

Premio María Josefa Wonenburger
Planells 2016
Foto Xurxo Lobato, exposición Premios de María Josefa Wonenburger Planells, Secretaría Xeral da Igualdade

