
                     
 

       
 

  



                     
 

       
 

 

Obradoiros XuvenCiencia para o proxecto 

‘Ciencia no Camiño’ da convocatoria O Teu 

Xacobeo da Xunta de Galicia 

Do 29 de abril ao 5 de maio de 2021 

Lugo, Guntín, A Fonsagrada, Ribadavia, O Courel 

RESUMO DE ACTIVIDADES  



                     
 

       
 

Alumnado beneficiario 
 

CEIP Paradai de Lugo 

5º de Primaria: 2 grupos de 23 nenos/as cada un. Total: 46 

6º de Primaria: 2 grupos de 19 nenos/nenas cada un. Total: 38. 

Total: 84.  

 

CPI Tino Grandío de Guntín 

1 grupo de 5º de Educación Primaria con 11 alumnos 

1 grupo de 6º de Educación Primaria con 9 alumnos 

1 grupo de 1º ESO con 11 alumnos 

1 grupo de 2º ESO con 14 alumnos 

Total: 43 

 

IES Fontem Albei da Fonsagrada 

1º da ESO: 8 alumnos/as. 

2º da ESO : 7 alumnos/as. 

3º da ESO: 15 alumnos/as 

4º da ESO: 19 alumnos/as. 

1º da BAC: 12 alumnos/as 

Total: 61 

 

IES O Ribeiro de Ribadavia 

4 aulas de 1º da ESO e 4 de 2º coa seguinte matricula; 

1º A(18),1ºB(20),1ºC(19),1ºD(19). Total: 76 

2º A(19),2º B(20),2º C(16) e 2º D(20). Total: 75 

Total: 151 

 

CPI Poeta Uxío Novoneyra do Courel 

Infantil: 10 alumnos/as 

Primaria (1º, 2º, 3º): 7 alumnos/as 

Primaria (4º, 5º, 6º): 8 alumnos/as 

ESO: 9 alumnos/as 

Total: 34 

 

Total alumnado nos cinco centros: 373 alumnos/as de Infantil, Primaria, Secundaria e BAC. 

De localidades cruzadas polos Camiños Primitivo, de Inverno e Variante dos Arrieiros.  

 

  



                     
 

       
 

Os obradoiros de XuvenCiencia para o proxecto Ciencia no Camiño 

 
Impartidos por: 

Paula Rodríguez Villamayor 

María Vilá Pena 

Mateo Vázquez Torres 

Uxía Rodríguez Villamayor 

Ana Couso Viana 

 

Todas e todos eles investigadores e doutorandos no Campus de Lugo da Universidade de 

Santiago de Compostela. 

 

Baixo a coordinación de Mercedes Novo Rodríguez, coordinadora tamén do Grupo de 

Innovacion Docente XuvenCiencia do Campus de Lugo da USC, un dos socios do proxecto 

‘Ciencia no Camiño’ da convocatoria O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia.  

 

En cada un dos centros proxectouse ao inicio dos obradoiros XuvenCiencia para o proxecto 

‘Ciencia no Camiño’ esta pequena peza audiovisual introdutoria elaborada ex profeso polo 

Estudo Terra do Campus de Lugo:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHWRpU9dMNg


                     
 

       
 

Contidos dos obradoiros 

 

DETERMINACIÓN DA PROTEÍNA DO LEITE E PASAPALABRA NUTRICIONAL 

Primeiro explicáronse os diferentes macronutrintes e despois, grazas a un fotómetro 

deseñado por XuvenCiencia, os nenos puideron determinar canta cantidade de proteína hai 

no leite de vaca, de ovella e na bebida de avea. Ademais tamén se lles explicaron os diferentes 

grupos de alimentos, rematando o taller con un 'rosco de pasapalabra', que consistiu en 

adiviñar que alimentos se correspondían con cada definición. 

 

EXTRACIÓN DE ADN DO CHÍCHARO 

Comezamos recordando conceptos como a célula e os seus compoñentes para 

posteriormente seguir o protocolo de ‘Extracción de ADN do chícharo’ e ir comprendendo o 

que está a suceder en cada paso que facemos ata obter o ADN deste legume. Posteriormente 

establécese un debate co alumnado sobre as posibles aplicacións deste método (tests de 

paternidade, fraudes alimentarias, diagnóstico de enfermidades, etc) 

 

FIBRA ÓPTICA 

O obradoiro comeza recordando os tipos de comunicación que existen coa participación 

activa dos nenos. Despois faise un pequeno resumo sobre as características da luz que a fan 

ideal para empregala como método de comunicación. Unha vez afianzados estes conceptos 

e despois de explicarlles en que consiste a fibra óptica, prepárase unha competición entre 

dous grupos de alumnos, que procurarán ser os máis rápidos en transmitir unha mensaxe 

utilizando unha fibra óptica e un código inventado por eles. 

 

DNA-MEAT 

O taller consta de dúas partes: 1) Extracción de ADN e 2) PCR. A primeira parte consiste na 

extracción de ADN de carne de vaca e de porco (fanse dous grupos de rapaces, un por cada 

tipo de carne), mediante o emprego do método de ‘Extracción de ADN con Chélex’. Unha vez 

extraído o ADN, realízase unha PCR da mostra, mediante o emprego de primers específicos 

para cada especie. Finalmente, mediante a axuda dun transiluminador construído polo Grupo 

XuvenCiencia, visualizase que mostras son PCR positivo e cales son PCR negativo. 

 

FILTROS DE CORES (infantil) 

A finalidade do obradoiro é que aprendan as cores primarias da luz coa axuda de lámpadas 

de cores e, así mesmo, as cores primarias do pigmento mediante o emprego de pintura de 



                     
 

       
 

dedos. O obxectivo é que mesturando tanto as luces como as cores vexan os resultados das 

mesturas. 

 

ANÁLISE SENSORIAL (infantil) 

Realizouse unha breve explicación dos cinco sentidos. Fíxose fincapé na importancia da 

relación sabor-olfacto. Ademais, ofrecéronselle 6 tubos Falcon con diferentes alimentos no 

seu interior: algúns en bo estado e outros en mal estado. Os rapaces tiñan que determinar 

cales eran aptos para o consumo. 

 

CADEAS TRÓFICAS (infantil) 

Xogo de roles para explicar o funcionamento dos ecosistema. Asignámoslles o rol de plantas, 

depredadores ou herbívoros, para que ‘experimenten’ a súa posición na contorna natural. A 

metade serán plantas; un cuarto, raposos, e outro cuarto coellos. Trátase dun xeito lúdico e 

activo de comprender o equilibrio dos ecosistemas e da importancia que teñen todos e cada 

un dos seus integrantes. 

 

Principais competencias e obxectivos que se traballan con estes obradoiros 

XuvenCiencia para ‘Ciencia no Camiño’ 

 

1. Consciencia científica para o desenvolvemento local. O sector agroalimentario é o 

principal motor económico de moitas das comarcas xacobeas de Galicia, tanto no 

interior como na costa. A calidade, trazabilidade, seguridade e excelencia dos nosos 

alimentos e das nosas materias primas é tamén un acicate para aqueles que elixen 

como destino turístico Galicia e máis concretamente os Camiños a Santiago. A 

formación desde idades temperás en evidencias científicas que potencien esta parte 

esencial da nosa economía contribuirá tamén a garantir o futuro para ambas 

actividades, tanto a agroalimentaria coma o turismo. 

 

2. Autoestima e coidado sobre o territorio. Coñecer a nosa contorna, o que nos ofrece, 

as súas posibilidades e tamén que a fai fráxil e vulnerable é o primeiro banzo para 

prestarlle atención e estarmos orgullosas e orgullosos do que temos ao redor. Un dos 

principais atractivos que valoran os peregrinos/as que se achegan a Compostela son 

os paisaxísticos e naturais que ofrece Galicia. Preservalos está en mans das xeracións 

de hoxe e nas do futuro.  

 

  



                     
 

       
 

Desenvolvemento dos obradoiros 
 

 

CENTRO EDUCATIVO DATA HORARIO ACTIVIDADE 

CEIP PARADAI 29 DE ABRIL 
  

    

5º DE PRIMARIA_A 
 

9-10AM EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10-11AM FIBRA ÓPTICA     

5º DE PRIMARIA_B 
 

9-10AM EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10-11AM FIBRA ÓPTICA     

6º DE PRIMARIA_A 
 

11.30-
12.30AM 

PASAPALABRA E PROTEÍNA DO LEITE 

  
12.30-14AM DNA-MEAT     

6º DE PRIMARIA_B 
 

11.30-13AM DNA-MEAT   
13-14AM PASAPALABRA E PROTEÍNA DO LEITE 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO DATA HORARIO ACTIVIDADE 

CPI TINO GRANDÍO 
DE GUNTÍN 

30 DE ABRIL 
  

    

5º PRIMARIA 
 

9.45-10.45 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10.45-11.45 FIBRA ÓPTICA     

6º PRIMARIA 
 

9.45-10.45 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10.45-11.45 FIBRA ÓPTICA     

1º ESO 
 

9.45-10.45 PASAPALABRA E PROTEÍNA DO LEITE   
10.45-11.45 FIBRA ÓTPICA     

2º ESO 
 

9.45-11.45 DNA-MEAT 

 

 

 

 



                     
 

       
 

 

 

CENTRO EDUCATIVO CURSO Nº 
ALUMNOS 

HORARIO ACTIVIDADE 

IESP Fontem Albei (A 
Fonsagrada) 

    

     

DATA 1º E 2º DA 
ESO 

15 9.40-10.30 EXTRACCIÓN DE ADN DO 
CHÍCHARO 

3 DE MAIO 
  

10.30-11.20 FIBRA ÓPTICA      

 
3º ESO 15 9.40-10.30 FIBRA ÓPTICA    

10.30-11.20 PASAPALABRA NUTRICIONAL E 
PROTEÍNA DO LEITE      

 
4º ESO 19 10.30-12.10 DNA-MEAT      

     

 
1º BACH 12 (6) 9.40-11.20 DNA-MEAT 

 

 

 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

DATA HORARIO ACTIVIDADE 

IES O RIBEIRO 
RIBADAVIA 

4 DE MAIO 
  

    

1º ESO_A 
 

9.30 - 10.30 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10.30 - 11.30 FIBRA ÓPTICA     

1º ESO_B 
 

9.30 - 10.30 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO   
10.30 - 11.30 FIBRA ÓPTICA     

1º ESO_C 
 

9.30 - 10.30 FIBRA ÓPTICA   
10.30 - 11.30 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO     

1º ESO_D 
 

9.30 - 10.30 FIBRA ÓPTICA   
10.30 - 11.30 EXTRACCIÓN DE ADN DO CHÍCHARO     

2º ESO_A 
 

11.40 - 12.40 PASAPALABRA NUTRICIONAL E PROTEÍNA DO 
LEITE   

12.40 - 13.40 FIBRA ÓPTICA     

2º ESO_B 
 

11.40 - 12.40 FIBRA ÓPTICA 



                     
 

       
 

  
12.40 - 13.40 PASAPALABRA NUTRICIONAL E PROTEÍNA DO 

LEITE     

2º ESO_C 
 

11.40 - 12.40 PASAPALABRA NUTRICIONAL E PROTEÍNA DO 
LEITE   

12.40 - 13.40 FIBRA ÓPTICA     

2º ESO_C 
 

11.40 - 12.40 PASAPALABRA NUTRICIONAL E PROTEÍNA DO 
LEITE   

12.40 - 13.40 FIBRA ÓPTICA 

 

 

CENTRO EDUCATIVO DATA HORARIO ACTIVIDADE 

CPI POETA UXÍO NOVONEYRA  
DO COUREL 

5 DE MAIO 
  

    

INFANTIL 
 

9.45-11.45 FILTROS DE CORES    
CADEA TRÓFICA    
ANÁLISE SENSORIAL     

PRIMARIA (1º, 2º E 3º) 
 

9.45-11.45 FILTROS DE CORES    
CADEA TRÓFICA    
ANÁLISE SENSORIAL     

PRIMARIA (4º, 5º E 6º) 
 

9.45-10.45 EXTRACCIÓN DE ADN DO 
CHÍCHARO   

10.45-
11.45 

FIBRA ÓPTICA 

    

ESO 
 

9.45-11.45 DNA-MEAT 

 

 

 

  



                     
 

       
 

Galería fotográfica 

 

CEIP PARADAI DE LUGO 

 



                     
 

       
 

 

   
   

 

 

 

 

 

  



                     
 

       
 

CPI TINO GRANDÍO DE GUNTÍN 

 

   
     

     



                     
 

       
 

 
 

 

  



                     
 

       
 

IES FONTEM ALBEI DA FONSAGRADA 

 

 
 

 

  



                     
 

       
 

IES O RIBEIRO DE RIBADAVIA 

 

 

 
  



                     
 

       
 

CPI UXÍO NOVONEYRA DO COUREL 

 



                     
 

       
 

 
 

 

  



                     
 

       
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

INICIO DOS ORADOIROS XUVENCIENCIA NO PROXECTO 

‘CIENCIA NO CAMIÑO’ 

Lugo, 27 de abril de 2021.- O Colexio Público de Paradai (Lugo) será escenario o xoves 29 de 

abril do primeiro dos obradoiros científicos que o Grupo de Innovación Docente 

XuvenCiencia da USC impartirá ao abeiro do proxecto ‘Ciencia no Camiño’, incluído na 

convocatoria O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia. Novos obradoiros desenvolveranse no CPI 

Tino Grandío de Guntín (venres 30 de abril), IES Fontem Albei da Fonsagrada (luns 3 de maio), 

IES O Ribeiro de Ribadavia (martes 4 de maio) e CPI Poeta Uxío Novoneyra do Courel 

(mércores 5 de maio). A Asociación Galega de Profesionais do Desenvolvemento Local 

(Afiprodel) lidera o proxecto ‘Ciencia no Camiño’, para o que conta coa colaboración como 

socios da Fundación Uxío Novoneyra, o Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia do 

Campus de Lugo da Universidade de Santiago (USC) e o Grupo de Estudos Territoriais da 

Universidade da Coruña (UdC).  

Máis información: Afiprodel, Roxana Topciov: 600.516.237. 

http://afiprodel.org/afiprodel/ciencia-camino/ 

xuvenciencia@usc.es  

  

OBRADOIROS XUVENCIENCIA DO PROXECTO CIENCIA NO CAMIÑO 

CEIP PARADAI DE LUGO 

Data:  29 de abril de 2021 

Hora:  De 9.00 a 14.00 

CPI TINO GRANDÍO DE GUNTÍN 

Data:  30 de abril de 2021 

Hora:  De 9.45 a 11.45 

IES FONTEM ALBEI A FONSAGRADA 

Data:  3 de maio de 2021 

Hora:  De 9.40 a 12.10 

IES O RIBEIRO RIBADAVIA 

Data:  4 de maio de 2021 

Hora:  De 9.30 a 13.40 

 

CPI POETA UXÍO NOVONEYRA O COUREL 

Data:  5 de maio de 2021 

Hora:  De 9.45 a 11.45 

http://afiprodel.org/afiprodel/ciencia-camino/
mailto:xuvenciencia@usc.es


                     
 

       
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

OS OBRADOIROS DE XUVENCIENCIA PARA ‘CIENCIA NO 

CAMIÑO’ CHEGAN A 370 ALUMNOS DE SECUNDARIA, 

PRIMARIA E INFANTIL 

 
Centros escolares de Lugo, Guntín, A Fonsagrada, O Courel e Ribadavia beneficiaranse destas 

actividades incluídas no proxecto liderado pola Asociación Galega de Profesionais do 

Desenvolvemento Local (Afiprodel) e acollido á convocatoria O Teu Xacobeo  

 

Lugo, 29 de abril de 2021.- O colexio público Paradai de Lugo é este xoves, 29 de abril, a 

primeira parada dos obradoiros de XuvenCiencia para o proxecto ‘Ciencia no Camiño’, 

incluído na convocatoria O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia e dotado con máis de 18.000 

euros. XuvenCiencia vén de deseñar para ‘Ciencia no Camiño’ unhas actividades formativas 

fundamentadas en propostas para o coñecemento da contorna e o desenvolvemento do 

territorio que chegarán a un total de 371 alumnos e alumnas de secundaria, primaria e 

infantil de municipios en distintos Camiños de Santiago: Lugo, Guntín e A Fonsagrada 

(Camiño Primitivo), O Courel (variante do Camiño Francés e Camiño de Inverno) e Ribadavia 

(variante do Camiño dos Arrieiros). 

 

Os obradoiros son impartidos por persoas investigadoras e estudantes de doutoramento do 

Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, que para esta proposta ao 

abeiro do proxecto ‘Ciencia no Camiño’ teñen escollido actividades adaptadas aos diferentes 

grupos e niveis educativos que van recibir a formación. Do mesmo xeito e debido ás 

características dun proxecto no que a incardinación co territorio e as oportunidades de 

desenvolvemento sustentable constitúen os principais eixos, estes obradoiros XuvenCiencia 

abordan aspectos como a trazabilidade alimentaria, grazas ao kit DNA-Meat de 

XuvenCiencia, que serve para determinar se unha carne é de porco ou de vitela a partir dunha 

técnica de laboratorio tan de actualidade como é a PCR.  

 



                     
 

       
 

Tendo en conta que o sector agroalimentario é crucial en boa parte de Galicia, os obradoiros 

XuvenCiencia inclúen tamén propostas de educación alimentaria, como son un pasapalabra 

nutricional e experimentos arredor das proteínas do leite. A biodiversidade tamén terá o seu 

protagonismo, cunha actividade sobre a cadea trófica. Experimentos sobre o ADN de 

leguminosas coma o chícharo e proxectos máis tecnolóxicos baseados na fibra óptica 

completan a oferta dos obradoiros XuvenCiencia para ‘Ciencia no Camiño’. 

 

Despois de desenvolverse no colexio Paradai de Lugo o 29 de abril os obradoiros 

XuvenCiencia de ‘Ciencia no Camiño’ chegarán ata o CPI Tino Grandío de Guntín (30 de abril), 

IES Fontem Albei da Fonsagrada (3 de maio), IES O Ribeiro de Ribadavia (4 de maio) e CPI 

Poeta Uxío Novoneyra do Courel (5 de maio).  

 

A promoción da cultura científica e a innovación, tanto para a poboación escolar como para 

o público en xeral, a través dunha rede de educación e divulgación nos Camiños de Santiago, 

é o principal obxectivo do proxecto ‘Ciencia no Camiño’, que botou a andar o 18 de marzo. 

‘Ciencia no Camiño’ é unha iniciativa financiada ao abeiro do programa O Teu Xacobeo da 

Xunta de Galicia e está liderada pola Asociación Galega de Profesionais do Desenvolvemento 

Local (Afiprodel). Integran como socios ‘Ciencia no Camiño’ a Fundación Uxío Novoneyra, o 

Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia do Campus de Lugo da Universidade de Santiago 

(USC) e o Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña (UdC).  

 

Como explicou Dolores Pena, presidenta de Afiprodel, ‘Ciencia no Camiño’ nace co propósito 

de achegarse á poboación escolar preuniversitaria, mais tamén incidirá nas oportunidades 

que a tecnoloxía, a cultura e o coñecemento científicos supoñen para o desenvolvemento 

dos municipios e comarcas galegas, sobre todo, no que atinxe a propostas vencelladas a unha 

promoción do territorio sustentable, como pode ser o turismo científico.  

 

Emprazamentos como Carnota, Vimianzo, Fisterra ou A Coruña centrarán unha seguinte fase 

dentro do proxecto, que consistirá en charlas e intercambios de ideas con personalidades da 

investigación e a innovación científicas en distintos ámbitos, máis orientadas ao público en 

xeral e adulto e, sobre todo, para fomentar o emprendemento nos ámbitos da tecnoloxía e 

o turismo científico. 

 



                     
 

       
 

Afiprodel, que é un colectivo que agrupa a case un cento de profesionais, pretende que todo 

este traballo quede documentado e recollido, de xeito que teña un impacto na sociedade e 

poida ser aproveitado e sirva de inspiración no labor diario dos técnicos e técnicas de 

desenvolvemento local que traballan nas administracións municipais, provinciais e 

autonómica e Galicia. Ademais, ‘Ciencia no Camiño’ prevé a edición dun decálogo ou guía de 

boas prácticas e a súa difusión. 

 

Finalmente, desde Afiprodel queren amosar a súa satisfacción por ser o seu proxecto acollido 

na convocatoria de O Teu Xacobeo.  
 

 

Máis información: Afiprodel, Roxana Topciov: 600516237.  

http://afiprodel.org/afiprodel/ciencia-camino/ 

xuvenciencia@usc.es 

 

 

  

http://afiprodel.org/afiprodel/ciencia-camino/
mailto:xuvenciencia@usc.es


                     
 

       
 

Dossier 
 

No Xornal da USC https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/ciencia-camino-achega-obradoiros-

xuvenciencia-370-escolares 

 

En RTVE Galicia https://twitter.com/RTVEGalicia/status/1389585605647032323?s=20 

 

En 21 Noticias https://21noticias.com/2021/04/xuvenciencia-achega-obradoiros-a-escolares-de-

cinco-centros-educativos-do-camino-a-traves-de-o-teu-xacobeo/ 

 

En La Región https://www.laregion.es/articulo/o-ribeiro/obradoiros-xuvenciencia-estaran-mayo-

ribadavia/202104272257021024938.html 

 

 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/ciencia-camino-achega-obradoiros-xuvenciencia-370-escolares
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/ciencia-camino-achega-obradoiros-xuvenciencia-370-escolares
https://twitter.com/RTVEGalicia/status/1389585605647032323?s=20
https://21noticias.com/2021/04/xuvenciencia-achega-obradoiros-a-escolares-de-cinco-centros-educativos-do-camino-a-traves-de-o-teu-xacobeo/
https://21noticias.com/2021/04/xuvenciencia-achega-obradoiros-a-escolares-de-cinco-centros-educativos-do-camino-a-traves-de-o-teu-xacobeo/
https://www.laregion.es/articulo/o-ribeiro/obradoiros-xuvenciencia-estaran-mayo-ribadavia/202104272257021024938.html
https://www.laregion.es/articulo/o-ribeiro/obradoiros-xuvenciencia-estaran-mayo-ribadavia/202104272257021024938.html


                     
 

       
 

 
 



                     
 

       
 

 


