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Cine 
 
A Ciencia vista e oída - Documentais 
Organiza: Concello de Vedra 
Descrición: Ciclo de documentais sobre o saber 
tradicional. Proxectaranse "O pan", "O liño", "A forxa", 
"Os oficios tradicionais", cedidos polo Museo 
Etnográfico Casa do Patrón de Lalín, e os documentais 
"Los padres del suelo", "Ocultos bajo el suelo" e "Las 
últimas hoces", cedidos pola Asociación Española de 
Cine Científico ASECIC. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedar. A Coruña 
Datas: 18 e 20 de novembro de 10:00 a 12:30 e de 
16:00 a 20:00. 
 
Tarde de cine educativo: “Happy Feet”. O 
cambio climático e a explotación masiva 
do medio mariño.  
Organiza: concello de Paderne 
Descrición: Mediante a proxección do filme “Happy 
Feet” tentaremos amosar aos rapaces a problemática 
que conleva o cambio climático e a explotación abusiva 
no medio mariño.  
Lugar: Salón de sesións do Concello de Paderne (A 
Coruña) 
Datas: día 17 de novembro de 17:00 a 20:00. 
 
Megahistoria dun sitio 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Unidade de Cultura Científica do Laboratorio de 
Arqueoloxía da Paisaxe(IEGPS - CSIC) 
Descrición: Actividade de difusión e divulgación social 
da arqueoloxía arredor dun documental "O Neixón: 
Historia viva dun castro", que se concretan na 
organización de sesións de cine-forum que favorecen a 
reflexión crítica e o debate sobre o papel da 
arqueoloxía como ciencia social no presente no noso 
país. O cine-Forum poderán solicitalo tanto Centros de 
Ensino como Centros Socioculturais e Asociacións de 
Galicia. As prazas son limitadas e cubriranse por orde 
de inscrición. 
Lugar: Salón de Actos do Instituto de Estudos Galegos 
Padre Sarmiento. Santiago de Compostela 
Datas: Do día 10 ao 21 de novembro de 10.00 a 22.00. 
horas 
 
MicroDeCine. Ciclo de cine sobre 
enfermidades infecciosas. 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Facultade de Farmacia. 
Descrición: Ciclo de cine sobre enfermidades 
infecciosas. Ofértase este ciclo para o público en xeral, 
con carácter aberto e gratuíto e co obxectivo de 
divulgar a sociedade aspectos xerais sobre as 
enfermidades infecciosas. 
Lugar: Aula Magna da Facultade de Farmacia de 
Santiago de Compostela 
Datas: Do día 3 ao 26 de novembro de 18:00 a 21:30. 
 

Proxección audiovisual itinerante nos 
colexios. Documental “Agua” (TVE) 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: Realizarase unha proxección itinerante 
polos colexios do Concello de Sada do documental 
"Agua" de TVE, que versa sobre a problemática do 
cambio climático y da falta de a falta de agua potable. 
Lugar: Colexios municipais de Sada (A Coruña). 
Datas: do 10 ao 23 de novembro de 10:00 a 14:00. 
 
Sesión de Cine Tecnolóxico 
Organiza: Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A 
Descrición: Proxectaranse películas de temática 
tecnolóxica dirixidas ao público xeral. O cine terá unha 
duración de cincuenta minutos onde se proxectarán 
diferentes filmes. 
Lugar: Sala Azul do Auditorio de Ourense. 
Datas: Do día 18 ao 20 de novembro de 9:00 a 19:00. 
 
Concursos e premios 
 
Ciencia que conta 
Organiza: Universidade de Vigo 
Descrición: Concurso de relatos curtos relacionados 
coa ciencia.Búscase que en función da idade de cada 
participante se desenvolva un relato curto ou conto a 
partir dun aspecto científico puntual ou da observación 
dalgún fenómeno ou experimento simple. Propóñense 
os seguintes temas de partida: 

- Biografías: Baseado na vida dalgún persoeiro 
científico, algún detalle da súa vida, algunha 
anécdota, como fixo algún dos seus 
descubrimentos...  

- Historias de Ciencia: Contando como se 
inventou algo, como se solucionou algún 
problema que había na sociedade utilizando a 
ciencia...  

- Traballo no laboratorio ou científico: Relatos 
de cousas que pasan nun laboratorio, no 
traballo dun científico ou científica, nas 
exploracións da natureza, etc.  

- Experiencias: Ficcións arredor de experiencias 
simples, observacións da nosa vida cotiá.  

 
Deseña e constrúe un animal artrópodo 
Organiza: Universidade de Vigo. Facultade de 
Bioloxía. 
Descrición: A Facultade de Bioloxía da Universidade 
de Vigo en colaboración con Caixanova organiza un 
concurso-exposición destinado a estudantes de todas 
as etapas do sistema educativo, que xunto aos seus 
profesores e en grupos, poderán de(quitar) presentar a 
súa obra. Tamén hai unha categoría especial destinada 
a colectivos da terceira idade que traballan de forma 
coordinada ben en centros de día, residencias ou 
asociacións veciñais. O obxectivo último é que tanto os 
participantes como os visitantes da exposición, a través 
das obras presentadas, poidan visualizar dunha forma 
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lúdica e atractiva una ampla variedade de animais 
artrópodos.  
Lugar: Facultade de Bioloxía de Vigo 
Datas: do 18 ao 23 de novembro de 16:00 a 21:00. 
 
Concurso In-Gradiant de interfaces 
persoa-máquina 
Organiza: Gradiant - Centro Tecnolóxico de 
Telecomunciacións de Galicia 
Descrición: O que se pretende é animar aos mozos e 
mozas dos centros de ensino secundario e bacharelato 
da Comunidade Galega a presentar as súas propostas 
sobre novos conceptos e sistemas de interacción entre 
o ser humano e as máquinas (ordenadores, teléfonos 
móbiles, casas intelixentes, electrodomésticos, etc) que 
sexan útiles para a vida diaria das persoas e orixinais 
no plantexamento.  
 
Entrega de premios do Concurso escolar 
medioambiental "Mimar o Planeta"   
 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: entrega de premios do concurso escolar 
medioambiental organizado pola Concellería de 
Educación e Mocidade baixo o título "Mimar o Planeta". 
As categorías que serán galardoadas son Educación 
Infantil, Educación Primaria, E.S.O. e Bachillerato e 
Gañador absoluto municipal. 
Lugar: Casa de la Cultura Pintor Lloréns de Sada (A 
Coruña) 
Datas: día 22 de novembro de 17:00 H a 18:00 H. 
 
Cursos e obradoiros 
 
Ciencia e enerxía: novas experiencias. 
Organiza: Fundacion Sotavento Galicia 
Descrición: Baixo este título inclúense actividades que 
se realizan coa finalidade de potenciar a divulgación de 
experiencias, instalacións e últimos avances científicos 
que cada ano aporta Sotavento como valor engadido 
aos seus visitantes. As actividades inclúen visitas 
guiadas, obradoiros, propostas de intervención sobre 
os materiais, actividades lúdicas, actividades 
interactivas, exposicións fixas e temporais, itinerarios, 
xornadas familiares, etc.  
Lugar: Parque Experimental de Sotavento. Xermade 
(Lugo). 
Datas: do 10 ao 27 de novembro de 10:00 a 17:00 os 
días laborais e de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00 os 
días non laborais. 
 
Obradoiro Aprende xogando coa auga.  
Organiza: concello de Paderne. 
Descrición: obradoiro baseado na participación activa 
dos rapaces e rapazas en experimentos e xogos 
relacionados coa auga, o seu consumo responsable e a 
súa contaminación, afianzando os coñecementos 

impartidos na xornada de charlas con actividades 
lúdicas e entretidas para os nenos.  
Lugar: Salón de actividades do Concello de Paderne. 
Datas: día 14 de novembro de 17:00 a 20:00. 
 
Fish and Chips 
Organiza: Museos Científicos Coruñeses. Aquarium 
Finisterrae. 
Descrición: Campamentos con actividades e 
obradoiros para fomentar o consumo responsable dos 
produtos do mar, dirixidos a nenos de entre 10 e 13 
anos. O programa inclúe a preparación de alimentos, 
unha comida co menú elaborado polas propias persoas 
participantes, obradoiros sobre etiquetado, veda e 
tallas mínimas, y participar en dar a comida ás focas do 
Aquarium. 
Lugar: Aquarium Finisterrae. A Coruña. 
Datas: Día 16  e día 23 de novembro de 11:00 a 19:00. 
 
Diverciencia. Granxas Dixitais (Xornadas 
nos colexios). 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Grupo de Investigación Socio-Territorial.GIS-T e 
Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento 
de Galicia (IDEGA) 
Descrición: Trátase dun programa de sensibilización 
social que consiste na visita de escolares, asociacións 
ou colectivos a distintas granxas, e de que estes 
participen activamente en obradoiros levados a cabo en 
ditos espazos. As actividades serán recollidas en 
formato audiovisual e presentadas a posteriori, durante 
a semana da ciencia, ós grupos asistentes. Dita 
presentación terá lugar nos centros de procedencia de 
cada grupo. 
Lugar: varios colexios. 
Datas: diferentes datas  de 10:00 a 12:00 horas. 
 
Descubrindo a comunicación: da teoría á 
práctica 
Organiza: Universidade de Vigo 
Descrición: Ao longo dos séculos o ser humano foi 
perfeccionando as súas habilidades comunicativas, 
desenvolvendo distintos medios para representar a 
realidade e o imaxinado e reflexionando cada vez con 
maior profundidade sobre esa capacidade e as súas 
repercusións no individuo e na sociedade. O 
coñecemento dos medios de comunicación, da súa 
estrutura e do seu funcionamento fainos cidadáns máis 
conscientes e informados, e é un dos ámbitos 
fundamentais de traballo das ciencias da comunicación. 
Lugar: Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación de Pontevedra. 
Datas: Do 10 ao 16 de novembro de 10:00 a 13:00 e 
de 16:00 a 19:00. 
 
Espectáculo O Náufrago 
Organiza: Fundación Ferrol Metrópoli 
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Descrición: Tratarase dun espectáculo formativo e 
divertido para as/os rapazas/es que participen. Ten por 
obxecto espertar a curiosidade e a imaxinación dos 
nenos/as a través da creación de experiencias 
divertidas cunha forte base pedagóxica. 
Lugar: Colexio Jesús Maestro de Ferrol. 
Datas: día 11 de novembro de 11.00 a 12.30. 
 
Obradoiros en escolas de educación 
primaria 
Organiza: Fundación Ferrol Metrópoli 
Descrición:  

- Obradoiro de Reaccións Químicas: fabricación de 
moléculas con “atomogominolas” para que os nenos 
comprendan que todo está formado por partículas 
invisibles ao ollo humano.  
- Obradoiro do Efecto Invernadoiro: os monitores 
do obradoiro poñerán a facer exercizo a un grupo de 
alumnos, a metade dos cales deberán vestir unha 
peculiar prenda de plástico. Desta forma 
comprenderán cómo funcionan os invernadoiros. 
Estudarase qué tipo de gases provocan que a nosa 
atmosfera se comporte como un invernadoiro. 

Lugar: Colexio Cruceiro de Canido. Ferrol. 
Datas: día 10 de novembro de 09:00 a 14:00. 
 
Obradoiro de enerxías renovables e 
sostibilidade enerxética 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Facultade de Física. 
Descrición: O obradoiro de enerxías renovables ten 
como obxectivo ensinar a respectar o medio ambiente 
desde a perspectiva das enerxías verdes. Trátase de 
pór a punto un obradoiro divulgativo, didáctico e de 
fomento do uso sostible da enerxía. O programa  inclúe 
visitas didácticas dirixidas aos centros escolares da 
comarca de Santiago e un obradoiro virtual interactivo 
cun claro obxectivo divulgativo, que poida ser utilizado 
desde centros escolares ata comunidades e 
asociacións. Inclúe a exposición “Renova a túa 
enerxía”, a visita a instalacións de enerxías renovables 
da comarca, actividades de experimentación coa 
enerxía e obradoiro interactivo “Lonxe é cerca”. 
Lugar: Facultade de Física Santiago de Compostela 
Datas: do día 3 ao 28 de  novembro 10:00 a 13:30 h. 
 
Obradoiro en liña "Internet como 
ferramenta de busca de documentación 
científica" 
Organiza: Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia. 
Descrición: A publicación de traballos de 
investigación, informes, manuais, ou información 
especializada en Internet é cada vez máis frecuente. 
Numerosas institucións, tanto públicas como privadas, 
fan accesibles os seus traballos na rede. Sen embargo, 
localizar a información que realmente é importante non 
sempre é tarefa fácil, polo que é preciso botar man de 

ferramentas que faciliten a busca. Buscadores, 
directorios, bases de datos son algunhas destes 
recursos que poden facer máis fácil o traballo. O 
obradoiro en liña realizarase utilizando dunha 
ferramenta e-learning dispoñible na páxina web do 
CEIDA (www.ceida.org). O obxectivo do obradoiro é 
proporcionar ferramentas útiles que lles permitan aos 
alumnos localizar información científica de forma rápida 
e satisfactoria en Internet.  
Datas: do día 10 ao 23 de novembro. 
 
Obradoiros de Ciencia Mariña no Mercado 
de Bouzas 
Organiza: Delegación do CSIC en Galicia. Instituto de 
Investigacións Mariñas. 
Descrición:  obradoiros con experimentos sinxelos 
para os usuarios da praza de abastos do barrio de 
Bouzas. Perséguese que participen en actividades 
divulgativas persoas que non forman parte do público 
habitual deste tipo de eventos.  
Lugar: Mercado de Bouzas de Vigo. 
Datas: 10, 12 e 14 Novembro de 10:00 a 13:00. 
 
Corto-circuito de neurociencia 
Organiza: Universidade da Coruña. Grupo Neurocom. 
Descrición: Os “Corto-circuitos de neurociencia” 
constan de cinco actividades sobre o cerebro e o 
sistema nervioso, a neurona e a transmisión da 
información, a medula espiñal e os reflexos, o corpo e 
os sentidos, e que fai un neurocientífico. A través de 
xogos e experimentos achégase aos nenos ao mundo 
fascinante e complexo do sistema nervioso e 
estimúlase estimulamos a súa curiosidade e o seu 
interese para os feitos cos que se atopan a diario.  
Lugar: Varios centros educativos da Coruña. 
Datas: Varias datas. 
 
Ciencia Mariña para Todos 
Organiza: Asociación de Oceanógrafos de Galicia 
Descrición: A AOG, con gran experiencia en 
divulgación científica mariña, propón trasladarse a un 
centro de dicapacitados intelectuais, Aspanaex, para 
achegar a este colectivo a ciencia mariña a través 
dunha serie de actividades adaptadas aos 
destinatarios. 
Lugar: Multiusos. Rúa Maestros Goldar, 18. Vigo. 
Datas: Do día 17 ao 21 de novembro de 16:00 a 17:30. 
 
A Ciencia na man - Obradoiros de saberes 
tradicionais 
Organiza: Concello de Vedra 
Descrición: Os maiores do Concello de Vedra 
participan neste proxecto impartindo obradoiros de 
saberes tradicionais aos nenos e nenas dos colexios da 
redonda. A elaboración do pan, do queixo, o saber 
tradicional sobre o viño ou a augardente, a elaboración 
de cestos, etc. serán algunhas das actividades 
previstas. 
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Lugar: Centro Social da Terceira Idade Vedra 
Datas: do día 17 ao 21 de 10:00 a 12:30 e de 17:00 h a 
19:00 h. 
 
A Ciencia revelada - Maratón fotográfica 
Organiza: Concello de Vedra. 
Descrición: Nenos e maiores do Concello exporán os 
seus murais fotográficos, onde se recollerán imaxes do 
saber tradicional. As fotografías estarán no horario da 
Feira da Ciencia e a Tecnoloxía. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra  
Datas: dáis día 22 e 23 de novembro de 16:00 a 20:00. 
 
Un guiño ás TIC 
Organiza: Universidade da Coruña. Escola 
Universitaria Politécnica de Ferrol. 
Descrición: realización de dous obradoiros 
relacionados coa informática e as comunicacións nos 
que se pretende dar un paso máis no uso das 
ferramentas informáticas que hoxe en día manexa a 
xuventude, dotándoos de coñecemento que os 
transforme en usuarios avanzados das mesmas, e 
obtendo así un aproveitamento maior.  
Lugar:  Escola Universitaria Politécnica de Ferrol 
Datas: Día 20 de novembro de 10:00 a 14:00 e de 
16:00 a 20:00. 
 
ObradoiroBOT: xogos cun robot móbil 
guiado por intelixencia 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela 
Descrición: A actividade consiste na realización dun 
obradoiro de robótica móbil, no que o robot (Pioneer 
2AT) realizará percorridos en circuítos con obstáculos. 
Os asistentes formarán equipos para guiar "a cegas" o 
robot polo percorrido, establecéndose unha 
competición deportiva que gañará quen remate o 
percorrido no menor tempo. Este contido lúdico irá 
precedido dun contido formativo, consistente nunha 
presentación e demostración práctica das bases 
tecnolóxicas do guiado dun robot móbil. 
Lugar: Aula A3 da Escola Técnica Superior de 
Enxeñaría de Santiago de Compostela 
Datas: día 7 de novembro de 11:00 a 14:00. 
 
A Maxia da Robótica 
Organiza: Institución Galega de Ciencia. 
Descrición: O obxectivo deste obradoiro é participar 
en grupo na montaxe e programación dun robot móbil 
cun kit de LEGO, de maneira sinxela e divertida en tan 
só unha hora, coa preparación previa dunha hora de 
introdución e familiarización cos robots e a linguaxe da 
robótica. Para este obradoiro non é necesario ter 
coñecementos en programación ou en electrónica, pois 
a electrónica esta integrada nun ladrillo intelixente e a 
programación realízase nun contorno visual e sinxelo 
para que os máis pequenos tamén poidan construír e 
deseñar os seus robots. 
Lugar: Centro de Educación no Parque Infantil de 
Tráfico de Lugo. 

Datas: do día 17 ao 21 de novembro de 9:00 a 14:00. e 
de 17:00 a 20:00 h. 
 
Curso de iniciación á Astronomía 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Descrición: A Astronomía é unha ciencia que esperta 
gran interese no público, posto que as estrelas sempre 
fascinaron á humanidade. Con todo, en xeral a xente 
ten pouco coñecemento dela. Este curso ten como 
obxectivo impartir os conceptos básicos da Astronomía 
dunha forma sinxela, de maneira que poidan ser 
comprendidos ata por persoas sen formación en 
Ciencias. O curso consta de catro sesións teóricas e 
catro sesións de observación. 
Lugar: Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Santiago de Compostela 
Datas: días 10, 13, 17 e 20 de novembro de 20:30 h a 
21:30 h. 
 
Obradoiro de manexo e montaxe de 
telescopios 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico ramón Mª Aller. 
Descrición: Con este obradoiro preténdese ensinar ao 
público o xeito adecuado de montar e manexar un 
telescopio. A duración da actividade será de tres horas. 
Lugar: Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Santiago de Compostela. 
Datas: día 15 de novembro de 17:30 h a 19:30 h. 
 
Obradoiro de recursos astronómicos na 
rede e software libre de Astronomía 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Descrición: o Obradoiro céntrase nos recursos sobre a 
astronomía de maior relevancia na rede, ademais de 
referirse a programas libres de Astronomía. Terá unha 
duración de tres horas e celebrarase nunha aula de 
informática da Facultade de Matemáticas, onde os 
asistentes poderán utilizar eles mesmos estes 
programas. 
Lugar: Facultade de Matemáticas Santiago de 
Compostela 
Datas: Día 21 de novembro de 17:00 h a 20:00 h.  
 
Actividades de Astronomía para nenos e 
nenas 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Descrición: Esta actividade, que se levará a cabo en 
dúas sesións os domingos pola tarde e consta de 
xogos didácticos e manualidades, consiste nunha visita 
aos telescopios para a observación astronómica. O 
obradoiro centrarase no noso planeta xa que se está a 
celebrar o Ano Internacional do Planeta Terra. Dado 
que para coñecer ben a Terra é necesario coñecer 
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tamén a relación que ten cos outros astros do Sistema 
Solar e como nos afectan.  
Lugar: Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Santiago de Compostela. 
Datas: días 16 e 23 de novembro de 17:30 a 19:30. 
 
É o tempo de coñecer MeteoGalicia.  
Organiza: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio 
Ambiente. 
Descrición: Esta actividade trata de achegar a ciencia 
mediante a realización dunha serie de actividades 
divulgativas cunha forte compoñente lúdica, dirixidas 
especialmente á mocidade e incluíndo a fin de semana, 
un tempo de lecer onde se farán actividades conxuntas 
para nenos e mozos acompañados. Deste xeito, esta 
actividade de coñecemento de Meteogalicia durante a 
semana do 10 ao 15 de Novembro complementarase 
coa actividade "No corazón do bosque: descubre o 
Centro de Investigacións Ambientais de Lourizán" do 
17 ao 23 de novembro. 
Lugar: MeteoGalicia (Santiago de Compostela) 
Datas: do 10 ao 15 de novembro de 9:30 a 13.  
 
No corazón do bosque: descubre o Centro 
de Investigacións Ambientais de Lourizán. 
 
Organiza: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio 
Ambiente. 
Descrición: Esta actividade trata de achegar a ciencia 
mediante a realización dunha serie de actividades 
divulgativas cunha forte compoñente lúdica, dirixidas 
especialmente á mocidade e incluíndo a fin de semana, 
un tempo de lecer onde se farán actividades conxuntas 
para nenos e mozos acompañados. Deste xeito, esta 
actividade de coñecemento do Centro de 
Investigacións Ambientais de Lourizán do 17 ao 23 de 
Novembro vése complementada coa actividade "É 
tempo de coñecer Meteogalicia" que se vai desenvolver 
na sede de Meteogalicia do 10 ao 15 de Novembro en 
Santiago de Compostela. 
Lugar: Centro de Investigacións Ambientas de 
Lourizán (Pontevedra). 
Datas: do día 17 ao 22 de novembro de 9:30 a 13:30.  
 
Para que pagar por algo que tés libre e 
gratuíto. Proba o Software Libre. 
Organiza: Universidade da Coruña. Oficina de 
Software Libre. 
Descrición: Comezaranse cunha breve charla 
introdutoria do que é o Software Libre, o que supón o 
seu uso e cales son súas vantaxes fronte ao software 
privativo. De seguido celebrarase un obradoiro de 
instalación e configuración básica de un sistema 
operativo libre, onde se recomenda que cada asistente 
traia o seu portátil para que faga a súa propia 
instalación. Trala instalación farase un percorrido polas 

opcións de configuración máis interesantes e, por 
último, realizarase unha breve introdución a programas 
de uso común. 
Lugar: Facultade de Informática da Coruña 
Datas: Días 13 e 14 de novembro de 18:00 a 21:00. 
 
Semana Tecnolóxica 
Organiza: Asociación de Investigación Metalúrxica do 
Noroeste (AIMEN). 
Descrición: Esta actividade responde ao formato de 
obradoiro científico-tecnolóxico e, a través dela, 
preténdese achegar a compoñente lúdica da tecnoloxía 
a novos estudantes, de forma que a tecnoloxía e a 
ciencia deixen de ser aburridas materias de instituto, 
para converterse nunha nova forma de diversión 
educativa. A través desta actividade investigadores de 
AIMEN desprazaranse a centros de ensino para 
realizar un obradoiro de aprendizaxe a soldar, 
experimentos relacionados coa termografía e coa 
tomografia, entre outros. 
Lugar: Varios centros de ensino. 
Datas: do día 3 ao 7 de novembro de 9:00 a 15.30. 
 
Obradoiro sobre científicas 
Organiza: Museos Científicos Coruñeses. 
Descrición: Actividade dirixida a estudantes de 
primaria con contacontos e representación teatral. Os 
contidos buscan a aproximación ás mulleres científicas 
ao longo da historia da ciencia en clave divulgativa e 
lúdica. 
Lugar: A Coruña 
Datas: días 10, 12 e 14 de 10:00 a 12:00  
 
Obradoiro: forzas e enerxías 
Organiza: Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. 
Descrición: Levarase a cabo un conxunto de 
experiencias sorprendentes que nos permitirán poñer 
de manifesto a súa presenza. As actividades explicarán 
fenómenos físicos relacionados coa fricción, coa forza 
do aire, etc. 
Lugar: Sala Vermella do Auditoiro de Ourense. 
Datas: Dodía 18 ao 20 de novembro de 9:00 a 19:00. 
 
A biodiversidade nas rías: un diminuto 
mundo vivo baixo os teus ollos. 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Estación de Bioloxía Mariña da Graña. 
Descrición: No mar, o inmenso e diminuto mundo dos 
invertebrados é o gran descoñecido para a meirande 
parte do público. Para responder a cuestións sobre a 
biodiversidade e o seu estudo, a Estación de Bioloxía 
Mariña da Graña propón un obradoiro dirixido ao 
profesorado non universitario, que xoga un importante 
papel na orientación dos alumnos cara a campos 
científicos descoñecidos. As persoas participantes 
permaneceran durante unha fin de semana na 
Estación. 
Lugar: Estación de Bioloxía Mariña da Graña. Ferrol. 
Datas: do día 21 ao 23 de novembro. 
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Circuíto Ciencia Divertida “Coida a Terra”. 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: Circuíto educativo e experimental 
consistente na realización de actividades lúdicas nas 
que os participantes deberán coñecer os mecanismos e 
os procedementos axeitados para protexer e 
salvagardar o planeta. 
Lugar: Polideportivo Municipal de Sada (A Coruña). 
Datas: día 15 de novembro de 12:00 a 15:00. 
 
Espectáculo “Desenvolvemento Sostible” 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: Realización dun espectáculo co obxecto 
de espertar a curiosidade e a imaxinación dos neno se 
das nenas a través de experiencias divertidas cunha 
forte base educacional, ondea demais comprenda na 
importancia das ciencia se do seu efecto real no mundo 
que as rodea. 
Lugar: Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada (A 
Coruña). 
Datas: día 22 de novembro de 18:00 a 19:00. 
 
Obradoiros de investigación agraria 
Organiza: Delegación do CSIC en Galicia. Misión 
Biolóxica de Galicia. 
Descrición: A actividade consta dunha serie de 
obradoiros prácticos que se desenvolverán nos 
laboratorios da Misión Biolóxica de Galicia. 
Celebraranse tres obradoiros para cada Instituto de 
Ensino Secundario, cun máximo de trinta alumnos. 
Participan seis IES, con alumnos de 3º, 4º de ESO e de 
1º e 2º de Bacharelato. 
Lugar: Laboratorios da Misión Biolóxica de Galicia. 
Salcedo. Pontevedra. 
Datas: Do día 21 ao 28 de novembro de 10:00 a 13:00. 
 
Exposicións 
 
Brevísima historia de como aprendemos a 
contar e os aparellos empregados 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Facultade de Matemáticas. 
Descrición: O obxectivo da presente exposición é dar 
a coñecer ás novas xeracións que non sempre foi 
doado facer os cálculos e que a humanidade non 
sempre puido botar man dunha calculadora electrónica 
de peto ou dun ordenador, é dicir, que os cálculos non 
eran tan doados de conseguir como agora. A través 
dos paneis, as persoas participantes decataranse de 
como a necesidade foi a que impulsou á xente a darlle 
ao maxín para conseguir o que se propoñía, e de como 
os sistemas de cálculo se foron complicando 
atendendo ás novas necesidades.  
Lugar: Sala de Xuntas da Facultade de Matemáticas 
de Santiago de Compostela. 
Datas: do día 10 ao 21 de novembro 10:00 a 21:00. 
 

O noso mundo, o noso futuro, a nosa 
opción. O cambio climático. 
Organiza: Concello de Sada. 
Descrición: Exposición que pretende dar a coñecer a 
todos os galego se galega so problema ambiental do 
cambio climático, informando sobre as súas causas ea 
s súas consecuencia sas nivel global. Ademais,  intenta 
estimular a participación e a reflexión dos visitantes 
propondo novos comportamentos comprometidos e 
accións positivas co clima. 
Lugar: Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada (A 
Coruña). 
Datas: do día 31 de outubro ao 10 de novembro de de 
09:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00. 
 
As cores do mar de Toralla. 
Organiza: Universidade de Vigo. Estación de Ciencias 
Mariñas da Illa de Toralla (ECIMAT). 
Descrición: Visitas didácticas ao entorno de Toralla, 
con percorridos polas rochas e a praia de baixamar. O 
vehículo principal é a cor e a luz no mar. Ademais, 
realízanse dúas exposicións: unha de acuarios no que 
a cor teña un lugar predominante (fondos de algas, 
animais miméticos que cambian de cor, machos e 
femias que poden ter diferentes cores, etc) e outra 
titulada “Cores do mar de Toralla”, con paneis 
explicativos sobre a influencia da luz no mar . A 
actividade complétase coa proxección do audiovisual 
“Baixo as ondas das Rías", producido e cedido por 
Caixanova, e cunha charla cos participantes na sala de 
actos da Ecimat. 
Lugar: Estación de Ciencias Mariñas da Illa de Toralla. 
Vigo. 
Datas: do día 11 ao 17 de novembro de 10:00 a 14:00. 
 
Soños de pedra (séculos XIII-XVII) 
Organiza: Delegación do CSIC en Galicia. Instituto de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento. 
Descrición: A exposición esta concibida para avanzar 
os resultados obtidos e difundir o método de traballo do 
equipo responsable do proxecto "Corpus de Epigrafía, 
Heráldica y Escultura funeraria medieval galega", cuxo 
obxectivo é recuperar e poñer en valor os monumentos 
funerarios con epigrafía e/ou decoración heráldica de 
Galicia no período de referencia. 
Lugar: Claustro superior do Instituto de Estudos 
Galegos Padre Sarmiento. Santiago de Compostela. 
Datas: do día 10 ao 21 de novembro de 08:00 a 20:00.  
 
Escher e Matemáticas. Diálogo entre 
ciencia e arte. 
Organiza: Asociación Galega de Profesores de 
Educación Matemática. 
Descrición: O núcleo central da exposición é a obra de 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972), especialmente a 
realizada a partir de 1937, momento no que as súas 
creacións amosan extraordinarias manipulacións do 
espazo, o tempo e a perspectiva que reorganizou 
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conforme a súa persoal e enxeñosa lóxica. Utilízanse 
láminas e pósters que permiten contemplar os traballos 
de Escher, realízanse obradoiros  para a manipulación 
de diversos materiais para translucir as ideas que 
inspiraron ao artista e desenvólvense actividades de 
lapis e papel que axudan a “mirar” a obra de arte e a 
relacionala coas matemáticas. Complétase coa 
proxección de vídeos que expoñen paso a paso como 
se chega, a partir duns determinados elementos, á 
produción final que se mostra nas reproducións da obra 
de Escher.  
Lugar: Galería Sargadelos. Santiago de Compostela. 
Datas: do día 10 ao 14 de novembro de 10:00 a 14:00 
e de 16:00 a 18:00. 
 
Xogando coa ciencia 
Organiza: Universidade de Vigo 
Facultade de Ciencias de Educación en colaboración 
co IES A Xunqueira. 
Descrición: A idea deste proxecto é a realización 
dunha exposición interactiva onde amosar 
experimentos científicos de baixo custo, actividades 
manipulativas de ciencia e tecnoloxía, como unha 
ferramenta didáctica para facer comprender que a 
ciencia non é tan complicada como pode parecer, e 
porén dá unha explicación sinxela de moitos feitos 
cotiáns. Estes experimentos consisten na presentación 
e na explicación de feitos cotiás nun contorno diferente 
á dun centro escolar, ás veces sorprendentes, ás veces 
lúdicos. Un apartado importante desta experiencia 
consiste na utilización dos xoguetes como unha forma 
de aprender ciencia. 
Lugar: Facultade de Ciencias de Educación de 
Pontevedra. 
Datas: do día 10 ao 14 de novembro de 10.00 a 14.00 
e de 16.30 a 18.00. Día 15, de 10.00 a 14.00. 
 
Feito en Ciencia - Feira da Ciencia e da 
Tecnoloxía 
Organiza: Concello de Vedra 
Descrición: A Feira da Ciencia e da Tecnoloxía 
acollerá unha mostra de proxectos escolares 
relacionados co saber tradicional así como aqueles 
outros elaborados polos veciños e veciñas do Concello. 
Así mesmo, haberá unha exposición de ferramentas, 
maquinarias, medidas, sistemas de pesaxe, etc. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra 
Datas: días 22 e 23 de novembro de 16:00 a 20:00. 
 
Da natureza á cociña: Historia das plantas 
das nosas hortas. 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Museo Historia Natural. 
Descrición: O principal obxectivo da actividade é dar a 
coñecer, de forma amena e entretida, a orixe, historia e 
evolución dalgunhas das especies vexetais cultivadas 
para alimentación humana no noso país. Dentro da 
exposición diferenciaranse 4 seccións: reproducións de 
pequenos hortos con plantas vivas de cultivos 

representativos da agricultura galega, paneis e 
obxectos explicativos das orixes e evolución de 
diversos cultivos, vídeos explicativos das técnicas 
empregadas para a obtención de variedades hortícolas 
ao longo da historia e sala de xogos interactivos sobre 
os contidos da exposición. 
Lugar: Claustro de Fonseca. Santiago de Compostela. 
Datas: Do 6 ao 29 de novembro. De luns a venres de 
10:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:00. Sábados de 10:00  a 
14:00. 
 
Exposición de carteis divulgativos sobre a 
Terra e o Sistema Solar 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Descrición: Tendo en conta a conmemoración do Ano 
Internacional do Planeta Terra, farase unha exposición 
de carteis divulgativos sobre o noso planeta e a súa 
relación cos demais astros do Sistema Solar, en 
especial coa Lúa e co Sol. 
Lugar: Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Santiago de Compostela. 
Datas: Do día 10 ao 23 de novembro de 17:00 a 22:00. 
 
Cambio Climático. O noso Mundo, o noso 
futuro, a nosa opción. 
Organiza: Asociación Medioambiental Amabul. 
Descrición: Exposición didáctica cedida polo Centro 
de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia (CEIDA). Moitas das actividades que realizamos 
na nosa vida cotiá provocan, directa ou indirectamente, 
emisións de gases de efecto invernadoiro, e por tanto 
contribúen a un dos principais problemas ambientais 
deste século: o cambio climático. A subida do nivel do 
mar, as vagas de calor, tormentas, inundacións, ...son 
algunhas das consecuencias, que por todo o planeta, 
provocara o cambio climático. Nas nosas mans está 
impedir que isto aconteza, pero é preciso que todos os 
actores sociais se involucren na loita contra este 
fenómeno global. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña). 
Datas: Do 3 ao 30 de novembro de 16:00 a 20:00. 
 
Legumes: un alimento saudable. 
Organiza: Delegación do CSIC en Galicia. Misión 
Biolóxica de Galicia. 
Descrición: Na actividade proponse estender o 
concepto de alimentos saudables entre sectores clave 
da poboación: xuventude e terceira idade. Os 
instrumentos serán unha exposición permanente de 
legumes, a edición de documentación (receitas) e unha 
degustación de legumes. 
Lugar: Museo Mariano García. Pontevedra. 
Datas: do 10 ao 14 de novembro de 18,00 a 20,00. 
 
Galicia, conservando a natureza 
Organiza: Asociación Medioambiental Amabul. 
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Descrición: Esta exposición, cedida pola Consellería 
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da 
Xunta de Galicia, pretende que todos os galegos e 
galegas, e máis especialmente, os habitantes dos 
espazos naturais protexidos coñezan os principais 
valores ambientais e patrimoniais que fixeron 
merecedores da protección aos diferentes espazos 
naturais. A actividade persegue tamén sensibilizarnos 
da importancia que teñen os espazos naturais 
protexidos para a conservación da nosa biodiversidade, 
un patrimonio único e irrepetible, que temos a obriga de 
preservar para as xeracións futuras.  
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña). 
Datas: do 17 ao 21 de novembro 10:00 a 14:00 e de 
16:00 a 20:00. 
 
Galiciencia 2008 
Organiza: Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. 
Descrición: Feira de ciencia na que se expoñen 
traballos de investigación realizados polo alumnado de 
centros educativos galegos. Preténdese inculcar nos 
máis novos o afán pola investigación e a innovación 
científica e potenciar o intercambio de experiencias e 
coñecementos entre os mozos. Esta acción diríxese ao 
público en xeral, aínda que especialmente a estudantes 
de primaria, ESO e bacharelato.  
Lugar: Carpa do Auditorio Ourense.  
Datas: Do día 18 ao 20 de novembro de 9:00 a 19:00. 
 
Camiñando polo universo 
Organiza: Asociación Animacción 
Descrición: Exposición de fotografías de 2,5 x 2 
metros cun percorrido que polos seguintes temas: o 
universo na Terra (auroras boreais, raios cósmicos e 
outros fenómenos), o Sol e os planetas, a Vía Láctea,  
ultreia e imaxes de cosmoloxía, e do Big Bang. 
Contaremos cunha día didáctica en papel e "podcast" 
para os que queira facer un percorrido auto-guiado pola 
exposición. 
Lugar: Ourense 
Datas: do día 17 ao 22 de novembro de 10:00 a 21:00. 
Forma parte da actividade Galiciencia na rúa, 
organizada polo Parque Tecnolóxico de Galicia. 
 
Enerxía, Materiais e Medio Ambiente: 
Todo comeza coa minería porque todo sae 
da terra. 
Organiza: Universidade de Vigo 
Descrición: A ONU declarou 2008 como Ano 
Internacional do Planeta Terra, para sensibilizar á 
cidadanía sobre a importancia do desenvolvemento 
sostible dos recursos da terra. O Enxeñeiro de minas é 
un xestor da utilización responsable dos mesmos, 
sendo os seus numerosos campos de actuación 
descoñecidos. Crearanse espazos de divulgación 
lúdica nas dependencias da E.T.S.E. de Minas da 
Universidade de Vigo amosando a investigación 
realizada e concienciando aos participantes da 

importancia de preservar tanto os recursos naturais 
coma o Medio Ambiente. 
Lugar: E.T.S.E. de Minas de Vigo. 
Datas: do 17 ao 21 de novembro de 10:00 a 14:00 e de 
16:00 a 18:00. 
 
Medindo o mundo 
Organiza: Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 
Descrición: Módulos didácticos con paneis explicativos 
e experimentos dirixidos por monitores especializados. 
As diferentes experiencias tratarán temas relacionados 
coa medida, en un sentido amplo da palabra. Así, os 
asistentes poderán medir a velocidade da luz cun 
regaliz e un microondas, repetir a medición do diámetro 
da Terra por Eratóstenes, medir a taxa de crecemento 
dun cultivo de bacterias, medir as propiedades 
organolépticas dos alimentos e moitas máis. Forma 
parte da actividade Galiciencia na rúa, organizada polo 
Parque Tecnolóxico de Galicia. 
Lugar: Galerías Comerciais de Ourense. 
Datas: do día 17 ao 22 de novembro de 10:00 a 20:00. 
 
Ciencia de madeira 
Organiza: Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 
Descrición: Módulos didácticos onde os participantes 
poderán comprender conceptos físicos, químicos, 
matemáticos ou biolóxicos con elementos de madeira. 
Cada un dos módulos conta cun panel expositor 
cóncavo e unha mesa para as experiencia. Estas 
serán: Flota ou non flota?, de que cor son as follas?, 
árbores que falan, alimentándose desde o chan, como 
se ve máis grande. Forma parte da actividade 
Galiciencia na rúa, organizada polo Parque Tecnolóxico 
de Galicia. 
Lugar: Ourense 
Datas: do día 17 ao 22 de novembro de 10:00 H a 
20:00 H. 
 
Itinerarios didácticos e excursións 
 
Diverpesca 
Organiza: Asociación Nacional de Fabricantes de 
Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO-
CECOPESCA). 
Descrición: ANFACO-CECOPESCA e a Fundación 
Clúster de Conservación de Produtos do Mar organizan 
estas actividades co fin de difundir a toda a sociedade 
o esforzo investigador do sector mar-industria a través 
de visitas guiadas, obradoiros de elaboración e catas 
de conservación e nutrición. 
Lugar: Sede de ANFACO-CECOPESCA. Vigo. 
Datas: do día 10 ao 21 de novembro. 
 
Itinerarios de paisaxes culturais galegas 
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Organiza: Universidade de Santiago de Compostela e 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS - 
CSIC). 
Descrición: Itinerarios didácticos por Paisaxes 
Culturais Galegas, por dúas penínsulas destacadas 
dende o punto de vista da súa riqueza patrimonial e 
natural: Barbanza e Morrazo. Dirixidos a escolares, 
asociacións culturais e público xeral. As visitas 
contarán con monitores especializados con formación 
en historia e en arqueoloxía así como con material 
didáctico complementario adaptado ós escolares e ó 
público xeral.  
Lugar: Penínsulas da Barbanza e do Morrazo. 
Datas: do día 10 ao 23 de 10:00 a 13:00.  
 
Augas 
Organiza: ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL 
Descrición: Saída formativa de un día de duración. 
Pola mañá visita a Aquaciencia, xardín temático sobre 
a auga que está ubicado no parque Raíña Sofía no 
centro da Cidade de Ferrol. Comida na cantina do 
Aquarium Finisterrae e pola tarde visita ao acuario con 
talleres e experimentos con educadores do centro. 
Lugar: Vedra (A Coruña) 
Datas: día 29 de novembro de 9:00 a 21:00. 
 
Excursión medioambiental ao Centro 
Eólico Experimental Sotavento 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: A visita a Sotavento ten o obxectivo de  
que ás persoas participantes adquiran unha maior 
sensibilidade e conciencia da interrelación entre 
enerxía, esgotamento de recursos enerxéticos, 
benestar social e medio ambiente. Ante esta situación, 
as enerxías renovables xogan un papel fundamental 
para manter a sostibilidade da vida futura do planeta. 
Realízase unha visita guiada polo parque e polo interior 
das instalacións. 
Lugar: Centro Eólico Experimental de Sotavento. 
Momán. Xermade (Lugo). 
Datas: día 9 de novembro de 10:00 a 15:00. 
 
 
Identificación, recollida e tratamento dos 
cogomelos 
Organiza: MG Otero Consultores SL 
Descrición: A acción pretende divulgar o coñecemento 
micolóxico entre o público en xeral e tamén entre un 
grupo de público concreto como é o colectivo dos 
comuneiros da Mancomunidade dos Montes Veciñais 
en Man Común do Concello de Vigo. Por tanto, por 
unha parte preténdese promover o uso lúdico dos 
montes de Vigo mediante o apañado dos cogomelos 
por parte do público en xeral e pola outra incentivar o 
uso económico dos devanditos montes entre os 
comuneiros, e dicir, a comercialización dos cogomelos. 
Lugar: Local da Asociación Veciñal, Cultural e 
Deportiva de Saiáns. Vigo. 

Datas: día 15 de novembro ás 15.00 e día 16 de 
novembro ás 10.00. 
 
Xornada ao aire libre: Coñeces o teu 
concello? Os ecosistemas acuáticos de 
Paderne. 
Organiza: Concello de Paderne 
Descrición: nesta actividade realizaranse dúas visitas 
a ecosistemas diversos de Paderne. A primeira 
levarase a cabo pola zona de Teixeiro, observando a 
paisaxe, fauna e flora que rodea o río. Na segunda 
visitaremos a praia da Ponte do Porco co mesmo 
obxectivo, coñecer o que rodea a este medio mariño. 
Nas dúas visitas levaránse a cabo actividades de 
limpeza do entorno para concienciar aos rapaces e 
rapazas da importancia de manter o entorno natural 
libre de lixo e residuos. Saída dende a casa do 
Concello. 
Lugar: Diferentes localizacións en Paderne. 
Datas: día 19 de novembro de 17.00 a 20.00 
 
Océanos vivos 
Organiza: Asociación Medioambiental Amabul. 
Descrición: Saída formativa de un día de duración, co 
fin de investigar no lugar como son e interaccionan os 
distintos seres vivos nos fondos mariños. Consistirá 
nun paseo en catamarán, e nesta ruta estaremos 
acompañados por un guía local co que a través das 
súas explicacións coñeceremos e gozaremos da beleza 
natural das rías galegas. 
Lugar: punto de partida da saída: Vedra. 
Datas: día 27 de novembro de 9:00 H a 21:00 H. 
 
Os catro elementos no desenvolvemento 
da civilizacion 
Organiza: Asociación Medioambiental Amabul. 
Descrición: Consiste nunha saída formativa de un día 
de duración. Visitarase pola mañá o museo etnográfico 
da vila de Ribadavia onde un monitor nos guiará pola 
exposición "Os catro elementos no desenvolvemento 
da civilización", pola tarde ruta polos Cañóns do Sil. 
Lugar: Punto de partida da saída: Vedra 
Datas: día 8 de novembro de 9:00 a 21:00. 
 
Navegando coa ciencia 
Organiza: Asociación Nauja. 
Descrición: Con este proxecto a Asociación Nauja 
pretende unha vez máis que os participantes gocen da 
ciencia no mar, comprendendo o valor do patrimonio 
marítimo e a importancia que ten a investigación e a 
experimentación á hora de comprender moitos 
fenómenos. A actividade divídese en dúas partes; a 
primeira consiste nunha visita pola illa de Sálvora e a 
segunda na realización de obradoiros relacionados co 
mundo do mar. Os contidos da actividade abordaranse 
mediante técnicas e experiencias prácticas de 
navegación, observación e recoñecemento de fauna e 
flora mariña. 
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Lugar: O Grove (Pontevedra) 
Datas: Do 10 ao 23 de Novembro. 
 
Xornadas de portas abertas e visitas 
guiadas 
 
Investigación para todos 
Organiza: Universidade da Coruña. Escola Politécnica 
Universitaria de Ferrol. 
Descrición: Aproximación á investigación que 
desenvolve nos centros tecnolóxicos e nas 
universidades galegas. O xeito de acadar que se valore 
o que se está a facer no eido da investigación en 
Galiza é que esta sexa máis próxima a todos os 
cidadáns e que estes comprendan que, en certos 
campos do I+D+i, Galiza é punteira a nivel nacional e 
internacional e que os logros aquí acadados son de 
relevancia e interese para todos. 
Lugar: CIT Ferrol 
Datas: En Noviembre de 2008: Día 14 de 9:00 H a 
14:30 H. 
 
Xornada de portas abertas 
Organiza: Museos Científicos Coruñeses 
Descrición: Os Museos Científicos da Coruña celebran 
unha xornada de portas abertas na que os visitantes 
terán a oportunidade de coñecer as novas exposicións 
e actividades. Na Domus está a exposición 
“Continentes Vivos” e o filme de animación 3D 
“Dinosaurios Gigantes de la Patagonia”. No Aquarium 
Finisterrae pode verse a exposición “Farmacuáticos. A 
botica do Mar”. 
Lugar: Museos Científicos. A Coruña. 
Datas: do día 10 ao 16 de novembro de 10:00 a 19:00. 
 
Visita a Aldea Nova 
Organiza: Fundación Ferrol Metrópoli 
Descrición: Os mozos que asistan a esta visita e a 
estes obradoiros poderán apreciar esta espléndida 
mostra de recuperación da identidade galega e o 
mantemento dos valores do contorno e do medio 
ambiente de Galicia, garantan a perpetuidade dos 
recursos autóctonos ás xeracións futuras do territorio. 
Pero ademais, este gran escenario natural de trinta mil 
metros cadrados, desde o que se divisa unha 
panorámica privilexiada, recolle unha amplísima 
variedade de elementos endóxenos de Galicia, pezas 
únicas moi difíciles de atopar. As actividades que se 
desenvolveran durante a visita serán 2 obradoiros 
Lugar: Narón 
Datas: día 12 de novembro, horario por determinar 
 
Xornada de Portas Abertas no CESGA 
Organiza: Fundación Centro Tecnolóxico de 
Supercomputación de Galicia 
Descrición: As xornadas de Portas Abertas do Centro 
de Supercomputación de Galicia supoñen unha 
oportunidade para que alumnos de educación 

secundaria coñezan a actividade e as instalacións 
desta Instalación Científico-Técnica Singular. As visitas 
dos grupos, que en ningún caso deben ser maiores de 
20 persoas, consisten nunha presentación na que se 
explica a actividade que o Centro desenvolve e dunha 
visita ás instalacións. 
Lugar: Santiago de Compostela 
Datas: do día 10 ao 21 de novembro de 10:00 a 18:00. 
 
Semana da Ciencia no LOMG 2008 
Organiza: Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 
Descrición: Visitas didácticas do Laboratorio Oficial de 
Metroloxía de Galicia onde os participantes poderán 
coñecer, de primeira man e, guiados por técnicos e 
persoal especializado, o traballo que se desenvolve no 
laboratorio. Durante o percorrido repasarán os seus 
coñecementos básicos sobre o Sistema Internacional, 
os conceptos de calibración, verificación, 
trazabilidade... e poderán resolver todas as súas 
dúbidas. Antes ou despois do inicio da visita, segundo 
coincidan os grupos, poderán contemplar a exposición 
da Historia da Metroloxía que se atopa no vestíbulo do 
edificio. 
Lugar: Sede da LOMG. San Cibrao das Viñas. 
Datas: días 12 e 17 de 10:00 a 14:00. 
 
GA-LÁCTICA 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela 
Aula de Produtos Lácteos. 
Descrición: Na Aula de Produtos Lácteos levaranse a 
cabo Xornadas divulgativas da Ciencia do dirixidas a 
escolares de entre 10 e 12 anos de centros de ensino 
de Lugo. A duración de cada xornada será de tres 
horas nas que se presentarán as actividades da Aula, 
se explicará o fluxo de traballo de I+D+i, se degustarán 
produtos lácteos para salientar as características máis 
importantes de cada un deles e se guiará aos visitantes 
polos laboratorios. 
Lugar: Recinto Ferial de Lugo. 
Datas: Os días 17, 18, 19, 20 e 21 de novembro de 
10:00 a 13:00. 
 
Xornadas de portas abertas no Centro de 
Formación A Aixola 
Organiza: Centro Tecnológico del Mar - Fundación 
CETMAR 
Descrición: A duración aproximada da visita ao Centro 
Formación "A Aixola" é dunha hora na que se 
explicarán as súas liñas de actuación e as materias de 
traballo. Terán lugar obradoiros de carpintería, de 
pneumáticas, de polietileno e polipropileno, de poliéster 
reforzado con fibra de vidro, de velería e de redes e 
aparellos. 
Lugar: Edificio A Aixola. Marín (Pontevedra). 
Datas: Días 13 e 20 de novembro ás 18:00. 
 
Xornadas de portas abertas 
Organiza: Fundación Caixanova 
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Descrición: Xornadas de portas abertas en Naturnova, 
Centro Interactivo de Educación Ambiental. Estes días, 
ademais, exibiránse nas súas instalacións os traballos 
presentados no concurso "Deseña e constrúe un 
animal artrópodo", tamén unha exposición de 
coleccións de animais artrópodos e un obradoiro para a 
visualización da súa anatomía con con lupas, 
organizado pola Facultade de Bioloxía da Universidade 
de Vigo. 
Lugar: Naturnova. Centro Social Caixanova. Vigo 
Datas: día 21 de novembro de  17:00 a 21:00. Días  22 
e 23 de novembro de 11:30 a 14:00 e de 17:00 a 21:00. 
 
Viaxe ao Centro do Saber 
Organiza: Asociación de Investigación Metalúrxica do 
Noroeste 
Descrición: Viaxe ao Centro do Saber ten como 
principal obxectivo dar a coñecer as actividades que se 
desenvolven nun Centro Tecnolóxico, e como estas 
inflúen no desenvolvemento da vida cotiá. A través de 
Visitas Guiadas polo persoal do Centro, darase a 
coñecer as distintas áreas e laboratorios de AIMEN 
onde procréase e contrasta o saber científico e 
tecnolóxico, para a súa posterior transferencia á 
industria e á sociedade en xeral. Os visitantes, poderán 
presenciar in situ demostracións prácticas do labor que 
realizan diariamente o persoal investigador de AIMEN. 
Lugar: Centro Tecnológico AIMEN. O Porriño. 
Datas: Do día 10 ao 14 de novembro de 9:00 a 18.00. 
 
Visitas guiadas ao Observatorio 
Astronómico Ramón Mª Aller 
 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela 
Observatorio Astronómico ramón Mª Aller 
Descrición: Visitas de aproximadamente unha hora, 
cunha pequena presentación sobre a historia do 
observatorio e os traballos actuais de investigación, un 
percorrido polas instalacións e se as condicións 
meteorolóxicas permíteno unha observación polos 
telescopios de diferentes obxectos astronómicos. Se 
estas condicións non son propicias farase unha 
observación virtual con programas de software libre 
como Stellarium e Celestia. 
Lugar: Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Santiago de Compostela 
Datas: Días 11, 12, 18 e 19 de novembro de 21:00 a 
0:00. Días 14, 15, 21 e 22 de novembro 19:00 a 1:00. 
 
 
Mesas redondas e conferencias 
 
Charlas: "O día a día do investigador" 
Organiza: Universidade de Vigo. Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación. 
Descrición: Os dous investigadores, pertencentes á 
Universidade de Vigo, galardoados no ano 2007 co 
Premio Galicia de Investigación, na categoría de 

Investigadores mozos, contan aos estudantes como é o 
seu traballo diario e as aplicacións que teñen as suas 
investigacións na vida cotiá. Os alumnos coñecerán 
que adican o seu tempo, os problemas cos que se 
atopan, os resultados que obteñen, etc. Miguel Ángel 
Correa traballa no campo das nanotecnoloxías e a 
nanociencia mentres que Roberto López Valcarce é un 
experto no procesado do sinal.  
Lugar: varios centros de ensino da área de Vigo 
Datas: do día 17 ao 21 de novembro 
 
Café Científico 
Organiza: Fundación Ferrol Metrópoli 
Descrición: Mesa redonda con personalidades, 
empresarios, mulleres, mozos, público en xeral e 
xornalistas sobre temas de enerxías renovables, 
medioambiente e desenvolvemento sostible moi 
relacionados co planeta Terra, a ciencia e as novas 
tecnoloxías. Trataranse temas de actualidade e 
innovadores. 
Lugar: Parador de Turismo de Ferrol 
Datas: día 13 de novembro de 10.00 a 13.00. 
 
A ciencia é cultura 
Organiza: Asociación Veciñal O Rosario-Inferniño 
Descrición: Impartiranse conferencias de divulgación 
de temática variada, sempre baseadas na aplicación da 
ciencia ou a tecnoloxía a fenómenos ou actividades 
cotiás. Serán charlas adaptadas á calquera nivel 
cultural e a calquera idade impartidas por Carlos 
Álvarez Feal, Luis Puig, Paulino Gasalla e Alberto 
Ramil.  
Lugar: Ferrol 
Datas: dias 5 e 19 de novembro ás 19:00. Días 3 e 17  
 
Xornadas Técnicas sobre "Medio 
Ambiente e Enerxías Renovables no 
Sector Marítimo" 
Organiza: Delegación territorial en Galicia do Colexio 
de Enxeñeiros Navais e Oceánicos. 
Descrición: actividade de dous días de duración na 
que o primeiro deles, o 19 de novembro, estará 
dedicado ao Medio ambiente mariño, ao uso de 
enerxías alternativas en buques, ás normas que 
regulan a contaminación por parte do transporte 
marítimo, ao seu impacto ambiental das emisións 
xeradas polo transporte marítimo e por último, á xestión 
medioambiental e a certificación ambiental. O día 20 
centrarase nas enerxías renovables tanto para impulsar 
buques, coma para xerar enerxía eléctrica que 
substitúa o uso do petróleo e os seus derivados. 
Lugar: Salón de Actos do Campus de Esteiro. Ferrol. 
Datas: Día 19 de novembro de 10:00 a 19:00 e día 20 
de novembro de 09:00 a 20:00. 
 
Paderne: Auga e vida  
Organiza: Concello de Paderne 
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Descrición: Charla-Coloquio sobre aforro e 
contaminación da auga, as enerxías renovables 
relacionadas coa auga e os desastres ecolóxicos máis 
destacables sucedidos en Galicia. A charla, a cargo de 
persoal do concello, apoiarase con vídeos e imaxes 
gráficas relativas á temática a tratar. Proxección dun 
documental relacionado co coloquio ó remate do 
mesmo.  
Lugar: Salón de Sesións do Concello de Paderne. 
Datas: día 13 de novembro de 17:00 a 20:00. 
 
Patrimonio Histórico e novas tecnoloxías. 
O sistema das fortalezas fronteirizas entre 
Galicia e Portugal 
Organiza: Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 
Descrición: Acto de presentación dos resultados do 
proxecto CADIVAFOR: Catalogación, Valoración e 
Divulgación do Patrimonio Cultural formado polas 
Fortificacións fronteirizas entre Galicia e o Norte de 
Portugal. Ademais, os asistentes poderán visitar o 
Centro Interactivo Dixital e participar dunha visita virtual 
ás fortalezas fronteirizas, chegar na fragata do século 
XVIII Santa María a Fortaleza de Insúa ou comprobar 
cal foi a evolución destes sistemas defensivos dende o 
inicio da súa construción ate o momento actual. 
Lugar: Centro de Innovación e Servizos. CIS D&T. 
Ferrol 
Datas: día 11 de novembro de 12:00 a 14:00. 
 
A Ciencia vista e oída - Da terra ao forno 
Organiza: Concello de Vedra. 
Descrición: Coloquio con Manuel Blanco Villar, 
director do Museo Etnográfico Casa do Patrón de Lalín. 
Falará cos asistentes sobre todo o relacionado co pan: 
cultivos, ferramentas, maquinaria, os fornos, etc. e 
proxetarase o documental "O pan", elaborado polo 
Museo Etnográfico. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña) 
Datas: día 23 de novembro de 18:30 a 19:30. 
 
A Ciencia vista e oída - Documental 
"Sabedores e sabedoras" 
Organiza: Concello de Vedra. 
Descrición: Presentación do documental "Sabedores e 
sabedoras", sobre o saber tradicional contado polos 
maiores do Concello de Vedra. Logo da presentación, 
haberá una charla-coloquio co público asistente e os 
protagonistas de dito documental. 
Lugar: Centro Social da Terceira Idade. Vedra. (A 
Coruña) 
Datas: Día 16 de novembro de 20:00 a 22:00. 
 
Xornada Inaugural - "Astronomía e 
Meteoroloxía. As cousas que podemos ver 
no ceo" 
Organiza: Concello de Vedra. 
Descrición: Conferencia inaugural a cargo de José Á 

Ángel Docobo Durantes, Director do Observatorio 
Astronómico Ramón María Aller, e Santiago Pemán 
García, home do tempo da TVG. Abordarase o saber 
tradicional sobre o clima e a astronomía e 
establecerase un coloquio co público asistente. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra 
Datas: día 15 de novembro de 18:00 a 21:00. 
 
A astronomía e a meteoroloxía. As cousas 
que podemos ver no ceo. 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Descrición: En ocasións moitos fenómenos que se 
observan no ceo, tanto astronómicos como 
meteorolóxicos, son descoñecidos para o público. Por 
iso é unha tarefa fundamental dos científicos divulgar 
os coñecementos actuais, de xeito que a xente que 
observe os fenómenos naturais poida comprendelos e 
apreciar a súa beleza e complexidade. Para iso o 
director do Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller e o home do tempo da TVG dan unha conferencia 
conxunta en Vedra. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña). 
Datas: día 15 de novembro ás 18:00. 
 
O evento de Tunguska un século despois 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. 
Descrición: Cúmprense cen anos desde os suceso de 
Tunguska, feito que espertou un grande interese na 
opinión pública, polo que é importante dar a coñecer 
este evento desde un punto de vista científico. 
Celebraranse dúas conferencias, unha no Campus de 
Santiago e outra no de Lugo para dar a coñecer a 
explicación científica deste suceso. 
Lugar: Facultade de Matemáticas de Santiago de 
Compostela e Escola Politécnica Superior de Lugo. 
Datas: día 19 (Lugo) e 20 (Santiago) de novembro ás 
18.00 horas. 
 
Cambio Climático 
Organiza: ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL 
Descrición: Charla- coloquio sobre o cambio climático 
impartida por un catedrático de Química Inorgánica da 
Universidade de Santiago de Compostela. Crearase un 
ambiente para a reflexión sobre a actuación que se 
está a levar neste tema, os progresos, as metas e o 
camiño a seguir. Será unha oportunidade para o 
intercambio construtivo de ideas cunha persoa moi 
comprometida co medio ambiente. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña) 
Datas: día 27 de novembro as 20:00. 
 
Usos tradicionais da auga 
Organiza: ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL 
Descrición: Charla - coloquio con Ana Lago, técnico 
da empresa Aquagest, responsable da Estación 
depuradora de augas residuais do concello de Vedra, 
que presentará un recorrido histórico nos tratamentos e 
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usos que se fixeron deste elemento desde os tempos 
dos nosos avós ata hoxe. Crearemos un ambiente 
distendido no que todos poderán aportar o seu gran de 
area a este tema tan complexo na sociedade moderna. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Vedra (A Coruña). 
Datas: día 7 de novembro as 20:00. 
 
Achegando o acelerador LHC a todo o 
mundo 
Organiza: Ensinantes de Ciencias de Galicia 
Descrición: o propósito da charla é achegar ao público 
en xeral o que supón o acelerador de partículas 
instalado no CERN (The European Organization for 
Nuclear Research) de forma sinxela e amena a fin de 
que coñezan un dos maiores retos aos que se ten 
enfrontado o mundo da ciencia e da tecnoloxía. 
Lugar: IES Rosalía de Castro. Santiago de Compostela 
Datas: día 17 de novembro 17:30 a 19:00. 
 
Xornada técnica sobre depuración de 
augas residuais en pequenos núcleos de 
poboación 
Organiza: Soluciones Medioambientales y Aguas S.A. 
Descrición: con esta actividade divulgativa trátase de 
achegar ao público novas solucións para a depuración 
de augas residuais, baseadas en tecnoloxías 
avanzadas, responsables e a prezos competitivos. 
Aparecen novas estratexias como a de achegar a 
solución ao problema, fronte ás tradicionais solucións 
de grandes infraestructuras 
Lugar: Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada (A 
Coruña). 
Datas: día 12 de novembro de 11:00 a 12:30. 
 
Charla coloquio “A Terra no universo”. 
Organiza: Concello de Sada 
Descrición: Charla-Coloquio dirixida aos cenntros de  
Educación Primaria de Sada co obxectivo de facer 
partícipes ao alumnado e ao profesorado dun maior 
coñecemento do planeta Terra e da importancia do 
mesmo no Sistema Solar. 
Lugar: Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada (A 
Coruña). 
Datas: día 19 de novembro de 11:00 a 12:30. 
 
Antibióticos, unha conquista da 
humanidade que estamos a estragar  
Organiza: Fundación CHUAC. INIBIC Instituto de 
Investigación Biomédica da Coruña 
Descrición: O obxectivo desta actividade é concienciar 
sobre o mal uso dos antibióticos, desde a parte máis 
técnica e concreta en canto ás bacterias e á súa 
relación cos antibióticos, ata as situacións da vida cotiá 
nas que podemos atopar casos de mal uso dos 
antibióticos. 
Lugar: Domus Casa do Home.  A Coruña. 
Datas: Día 21 de novembro as 10:00 (outras datas por 
determinar) 

 
Páxinas Web 
 
Páxina web da Unidade de Cultura 
Científica da Universidade de Vigo 
Organiza: Universidade de Vigo. Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación. 
Descrición: A recentemente creada Unidade de 
Cultura Científica da Universidade de Vigo xa conta coa 
súa páxina operativa. En http://webs.uvigo.es/otri/ucc 
pode atoparse información sobre a unidade, o 
funcionamento, os obxectivos así como datos útiles e 
noticias de interese do ámbito científico.  
Datas: do 10 de outubro ao 31 de decembro. 
 
A flora galega en internet: coleccións 
botánicas do herbario SANT. 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Herbario SANT 
Descrición: Os 100.000 exemplares do herbario da 
USC son a maior colección botánica de Galicia, de 
enorme potencial educativo, pero descoñecida polo 
público ao ter unha finalidade investigadora e carecer 
de presuposto para a súa divulgación ao estilo 
tradicional (exposición dos exemplares nun espazo 
físico aberto ao público). Pretendemos crear un espazo 
virtual de acceso visual ás coleccións, para que o 
público poida visitalas a través de internet ou mesmo 
interactuar aportando comentarios ou imaxes propias. 
Datas: do 17 ao 23 de novembro. 
 
Boletín electrónico de novidades - 
Número especial de Ciencia e Tecnoloxía 
Organiza: Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia 
Descrición: O Centro de Documentación Ambiental 
Domingo Quiroga, pertencente ao CEIDA, é un centro 
especializado que edita mensualmente un boletín 
electrónico de novidades, con información actualizada 
das novas editoriais que se engadiron ao seu fondo, así 
como recursos dispoñibles en Internet e novas 
publicadas nos distintos boletíns oficiais. Con motivo da 
celebración da Semana da Ciencia 2008 o número que 
se editará a principios de novembro será un especial 
sobre ciencia e tecnoloxía e que estará dispoñible nesa 
data na web do ceida (www.ceida.org). 
Lugar: Liáns – Oleiros A Coruña 
Datas: O boletín estará dispoñible a partir do 10 de 
novembro na dirección web 
http://www.ceida.org/publicacions.html 
 
Espectáculos (teatro, música, etc) 
 
Xira Cabaré Científico 
Organiza: Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación. Consellería de 
Innovación e Industria. Xunta de Galicia 



 

Gabinete de Comunicación da Consellaría de Innovación e Industria 
San Caetano, s/n - Bloque 5, 4ª  
15704 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 545544 /46 / 77 - Fax. 981 571198 
 

INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

Descrición: Seguindo coa liña de procurar novos 
espazos físicos e novas formas de divulgar para a 
ciencia, a Dirección Xeral de I+D+i presenta un Cabaré 
Científico. A iniciativa ponse en marcha en 
colaboración coa Fundación para el Fomento en 
Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT) de Asturias e con financiamento da 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Este Cabaré baséase nun formato que 
desenvolve en Galicia desde 1992 a compañía 
Chévere: a Ultranoite. Trátase dun espectáculo híbrido 
no que participan artistas de diversas disciplinas: 
teatro, música, danza, maxia, malabares, vídeo... 
facendo todo tipo de números sobre o tema proposto, 
neste caso a ciencia. 
Lugares e datas: 
• Santiago de Compostela  
Lugar: Sala Nasa.  
Datas: día 6, ás 22:00., e os días 7 e 8 ás 23:00 h. 
Entradas en www.salanasa.com ; no Teléf: 981 573 
998. Entrada libre até completar aforo o día da función 
• Pontevedra  
Lugar: Teatro Principal. R/ Charino, nº 6 
Día: 14 de novembro ás 20:30. 
Entrada libre até completar aforo 
• Ourense  
Lugar: Auditorio de Ourense. Rúa da Canle, nº 2, 
esquina Emilia Pardo Bazán 
Data:  15 de novembro ás 20:30. 
Entrada libre até completar aforo 
• Ferrol  
Lugar: Centro Cultural Torrente Ballester. R/ 
Concepción Arenal, s/n 
Data: 29 de novembro ás 22:00. 
Entradas dispoñibles do 24 ao 28 de Novembro no 
Teatro Jofre de 11h a 13 h e de 18 a 20 h. Entrada libre 
até completar aforo o día da función 
• Lugo 
Lugar: Auditorio Municipal Gustavo Freire. Parque da 
Milagrosa, s/n 
Data: 5 de decembro ás 20.30. 
Entrada libre até completar aforo 
 
 
Presentación de Nou I_D. Proxecto de 
escena interactiva para danza e voz 
Organiza: Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación (Consellería de 
Innovación e Industria) e Centro Dramático Galego. 
Descrición: Nou I_D é unha representación escénica 
de Kónic Thtr e fálanos de persoas en mobilidade 
continua, desprazados que viven de forma provisional. 
Xentes en busca de novas oportunidades que para 
conseguir achegarse ao seu soño han de perder o seu 
pasado e adoptar novas identidades. O seu soño 
chámase Miticland, lugar estático, de personaxes 
fixados ao lugar. No escenario os corpos teñen o seu 
eco dixital nas pantallas de proxección e no son. A voz 
cantada condúcenos a través de diferentes situacións e 

reflicte os pensamentos e emocións dos personaxes. A 
música oscila entre un plano abstracto da vida cotiá 
urbana e a emoción que transmite a voz cantada, que 
descobre as rupturas expresivas que senten os 
personaxes nese contorno. 
Lugar: Salón Teatro. Santiago de Compostela 
Datas: día 6 de novembro de 18:00 a 20:30. 
 
Innoescena: Divulgación da Cultura da 
Innovación aos seus futuros artífices: 
visitas teatralizadas. 
Organiza: Fundación InnovaPyme Galicia 
Descrición: Innoescena é un programa de difusión 
científico-tecnolóxica e innovación mediante o uso de 
técnicas de teatro, visitas teatralizadas,charlas e web 
para fortalecer os conceptos da innovación, a ciencia e 
a tecnoloxía, nos futuros artífices da innovación: 
estudantes (entre 14 e 17 anos) na Semana da Ciencia 
2008. O principal carácter innovador de Innoescena é o 
uso de catro canles de comunicación diferentes (obra 
de teatro,charlas, visitas teatralizadas e entorno virtual) 
transmitindo unha idea común da importancia da 
Ciencia-Tecnoloxía e innovación. O proxecto conta coa 
participación dos centros tecnolóxicos Aimen, Anfaco-
Cecopesca e Ctag. 
Lugares e datas: 
• ANFACO-CECOPESCA (Vigo). Día 13 de 

novembro de 9:00 a 13:00. 
• AIMEN (O Porriño). Día 14 de 9:30 a 13:30. 
• CTAG (O Porriño). Día 13 de 9:30 a 13:30. 
 
Innoescena: Divulgación da Cultura da 
Innovación aos seus futuros artífices. 
Organiza: Fundación InnovaPyme Galicia 
Descrición: Innoescena é un programa de difusión 
científico-tecnolóxica e innovación mediante o uso de 
técnicas de teatro, visitas teatralizadas,charlas e web 
para fortalecer os conceptos da innovación, a ciencia e 
a tecnoloxía, nos futuros artífices da innovación: 
estudantes (entre 14 e 17 anos) na Semana da Ciencia 
2008. O principal carácter innovador de Innoescena é o 
uso de catro canles de comunicación diferentes (obra 
de teatro,charlas, visitas teatralizadas e entorno virtual) 
transmitindo unha idea común da importancia da 
Ciencia-Tecnoloxía e innovación. O proxecto conta coa 
participación dos centros tecnolóxicos Aimen, Anfaco-
Cecopesca e Ctag. 
Lugar: Auditorio do Centro Cultural Caixanova. Vigo. 
Datas: Día 10 de novembro de 10:30 a 14:00 
 
Ciencia sen palabras 
Organiza: Universidade de Vigo. ETS de Enxeñaría de 
Minas. 
Descrición: Trátase dunha representación teatral sen 
verbas que procura transmitir a tódolos públicos o 
espírito científico, amosando que a ciencia pode ser 
divertida aínda que require estudo, esforzo e 
coñecemento. A obra abarca unha sucesión de 
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experimentos científicos ou demostracións dalgún 
concepto de ciencia que son realizados por dúas 
personaxes: unha profesora científica con birrete e o 
seu axudante, burlón, pasota e un pouco toupón. Vai 
dirixida a tódolos públicos. 
Lugar:  Centros de ensino da área de Vigo. 
Datas: Do 10 ao 23  de novembro. 
 
Teatro matemático: "Demostración 
(Proof)" 
Organiza: Universidade de Vigo. Facultade de 
Ciencias Económicas e Empresariais. 
Descrición: A actividade consiste en representar, cun 
grupo de estudantes de materias de Matemáticas da 
Universidade de Vigo como actores, a peza teatral 
"Proof" (Demostración) de David Auburn, premiada en 
2001 co Pulitzer de teatro. O obxectivo principal desta 
experiencia é contribuír á popularización das 
Matemáticas amosando aspectos curiosos, divertidos, 
culturais e aplicacións á vida cotiá desta disciplina. 
Lugar: Igrexa da Universidade de Santiago de 
Compostela, Pavillón Multiusos do Campus de Ourense 
e Asociación Cultural A Forna do Porriño. 
Datas: varias datas. 
 
Outros 
 
Programa Initia 2.0 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela.  
Campus Lugo. 
Descrición: A meta principal do programa INITIA 2.0 é 
iniciar ao alumnado de ensino secundario na actividade 
investigadora dentro dos centros de investigación, 
orientado polos investigadores e integrándose no 
traballo e nos equipos de investigación. Os 
participantes pasan a ser un membro máis do equipo 
de investigación traballando nun proxecto titorizado por 
profesores e investigadores nas distintas disciplinas do 
Campus de Lugo, ciencias experimentais, ciencias 
sociais e humanidades.  
Lugar: Campus de Lugo. 
Datas: Do 10 ao 23 de Novembro. 
 
Planetario Móbil 
Organiza: Fundación Ferrol Metrópoli 
Descrición: Tratase dunha actividade de divulgación 
da ciencia e da astronomía para todos os  públicos, 
fomentando a cultura científica para así obter unha 
sociedades ben informada no ámbito da ciencia, e para 
promover as inquietudes científicas e recoñecendo e 
impulsando estas profesións entre as mulleres e os 
mozos dun modo divertido. O que pretendemos é 
instalar este planetario nunha praza céntrica da cidade 
de Ferrol durante 3 días para que poida asistir o maior 
número de persoas posible, para así poder achegar a 
tódolos niveis da sociedade a ciencia e a astronomía 
promovendo a participación dos cidadáns dun modo 
lúdico e divulgativo. Cada día faranse 5 pases. 

Lugar: Ferrol 
Datas: do día 10 ao 12 de novembro, horario por 
determinar 
 
Astronomía Itinerante 
Organiza: Universidade de Santiago de Compostela. 
Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller 
Descrición: En moitas ocasións o público non ten 
oportunidade de achegarse ata Santiago de 
Compostela para participar nas actividades de 
Astronomía que organizamos no Observatorio. É por 
iso que se ofertará a posibilidade de facer observacións 
públicas e charlas divulgativas en centros sociais e 
educativos, concellos e outras institucións que así o 
soliciten. A duración das observacións será de dúas 
horas e a das charlas dunha hora. 
Lugar: varios emprazamentos. 
Datas: do día 10 ao 23 de novembro. 
 
Programa Integral de Actividades de 
Cultura Científica en Arqueoloxía e 
Patrimonio 
 
Organiza: Delegación do CSIC en Galicia IEGPS 
Descrición: O Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 
(IEGPS - CSIC) ofrece un amplo programa de 
actividades de divulgación e difusión da cultura 
científica en arqueoloxía e patrimonio, dirixido 
especialmente os centros de ensino. O programa 
consta de Obradoriros teórico-prácticos sobre diversas 
temáticas que gardan relación co traballo desenvolvido 
polo grupo de investigación, cine-forum, visitas guiadas 
a diferentes lugares de interese arqueolóxico e 
patrimonial, obradoiros de cerámica castrexa, arte 
rupestre e paleomabiente e xornadas de portas 
abertas. 
Lugar: Santiago de Compostela 
Datas: do día 1 de novembro ao 31 de decembro de 
2008 en diferentes horarios. 
 
Durmindo con quenllas. Encontro co Mar 
Organiza: Museos Científicos Coruñeses. Aquarium 
Finisterrae. 
Descrición: Actividade para nenos de entre 7 e 11 
anos na que poderán alimentar eles mesmos ás 
quenllas do Aquarium e durmir rodeados de peixes na 
Sala Nautilus, ese lugar tan especial ambientado coma 
se fose o submarino do capitán Nemo e rodeado de 
mar. Tamén asistirán a proxeccións e participarán no 
taller "Encontro co Mar", dedicado a actividades 
relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía da exploración 
científica do océano. 
Lugar: Aquarium Finisterrae. A Coruña. 
Datas: día 15 e 22 de novembro a partir das 20:00 ata 
as 11:00 do día seguinte. 
 
 
 


