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Ás veces, temos moitos problemas para poder buscar, procesar e presentar todos os recursos que se nos propoñen na rede. En ocasións, eses recursos son pouco aplicables
na aula, por variadas razóns. Ata agora, elaboráronse en diferentes países europeos (en Galicia o espazo Abalar) espazos virtuais onde os profesores puidesen acceder aos
recursos de forma gratuíta. O lugar onde hoxe en día atópanse centralizados os recursos para as materias de ciencias é Scientix. Os proxectos realizados por European
Schoolnet ou cedidos por organizacións educativas estatais atópanse neste portal ou plataforma de recursos. Ademais atopamos unha vantaxe adicional, a tradución deses
recursos a non dos 24 idiomas utilizados na Unión europea entre os que, por suposto, atópase o galego.

Scientix promove e apoia a colaboración entre docentes, investigadores do ámbito do ensino, lexisladores e outros profesionais da
docencia de materias CTIM (ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) a nivel europeo.

Scientix, the community for science education in Europe
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EXPERIENCIAS DE TODA A VIDA
As experiencias de ciencia no laboratorio ou na aula permítennos unha variedade de oferta de actividades que o alumno non ten noutras
materias. Temos desde as experiencias de toda a vida, como a demostración en clase, ata a experiencia ou a práctica no laboratorio. Non se
pode menosprezar este tipo de actividades, senón incluílas dentro da variada oferta que nos propoñen as novas tecnoloxías. Ata agora as
nosas clases seguiron o formato "autobús", é dicir todos os alumnos en fileiras e un condutor diante que dirixe e amosa a manobra sexa,
nunha lousa clásica, unha lousa dixital, un proxector ou unha demostración práctica. A nosa experiencia indícanos que moitos alumnos
perden o "autobús"

Por sorte, nos centros de ensino sempre houbo un laboratorio onde o alumno sentía protagonista da historia, aínda que só fose seguindo ao
detalle os pasos propostos polo profesor para levar a bo porto o seu labor. Un lugar onde a clase non era un "autobús", senón unha zona
onde atoparse cómodo comparando, probando, aclarando e discutindo a mellor maneira de chegar a un resultado. Un lugar onde un
frustrábase pola complexidade da tarefa (bendita frustración na época actual onde parece que todo o mundo sabe facelo todo a perfección),
pero sentía unha satisfacción tremenda cando solucionaba o problema por si mesmo. Ese mundo é estupendo, e precisamos recuperalo polo
noso ben e o dos nosos alumnos, pero... cales son os retos de aquí a un futuro próximo?
A seguinte infografía está proposta polo New Media Consortium no seu informe para as escolas europeas no 2014 e amosa as tendencias,
retos e tecnoloxía requiridos nos próximos anos.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO
As prácticas de laboratorio son unha actividade dentro do ensino das ciencias primordial para a comprensión, a vocación e o agarimo cara ás
nosas materias. Todos lembramos algunha práctica ou algún profesor que nos axudou a entender un ou outro concepto de forma clara e
lóxica. Podemos modificalas, pero nunca deixar de facelas!
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SNACK EXPERIMENTS
Que é un Snack Experiment?
É unha actividade da ciencia práctica. Son exhibicións de mesa ou exploracións dos fenómenos naturais que os profesores ou os estudantes
poden facer con materiais de baixo custo, facilmente dispoñibles. Son actividades que non duran máis aló de 5 minutos.

Por que se chaman Snacks en lugar de actividades?
Os profesores querían construír versións menos custosas dos obxectos expostos no Exploratorium de San Francisco, polo que crearon os
Snacks experiments como unha forma de levar as exposicións do museo a aula.

Para que idades son apropiadas os Snack experiments?
Ainda que orixinalmente foi escrito para os profesores de ciencias de secundaria, os Snacks foron utilizados polos profesores da escola
primaria, profesores universitarios, e nenos en casa. Os Snack experiments poden ser modificados para permitir aos estudantes investigar e
explorar fenómenos interesantes ou poden ser utilizados para axudar a comunicar os conceptos científicos máis profundos.

The Exploratorium, established in 1969, is an internationally renowned museum of art, science, and human perception located in San Francisco, California. Its hundreds of
handson exhibits are designed to promote science discovery.
The Exploratorium Teacher Institutehas supported middle and high school math and science teachers to incorporate handson, inquiryrich experiences into their classrooms since 1984.
Cook up over 100 handson science exhibits from everyday materials!
Buy the Exploratorium Science Snackbook.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercialShareAlike 4.0 International License.
Attribution: Exploratorium Teacher Institute

Science Snacks
Hungry for fresh, exciting science content based in mind-blowing natural phenomena? Try our Science Snacks: handson, teacher-tested activities you can do at home or in your classroom using cheap, readily available materials. Satisfy
your curiosity without ever getting full. Learn more.

Outro lugar para fornecerse de recursos e novas ideas de snack experiments que funcionan é a páxina web de Steve Spangler.

Pero se queredes saturarvos de Snack experiments en vivo e en directo, aconséllamosvos a visita ao "Día dá ciencia na Rúa" en A Coruña.
Gran cantidade de alumnos de toda Galicia amosan e explican, a todo o mundo, os procesos científicos máis coñecidos mediante
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experiencias curtas...Seguro que funcionan.

http://127.0.0.1:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_qU46RJ/1001_recursos/

5/22

27/1/2016

1001 recursos

O LABORATORIO NUN DISPOSITIVO MÓBIL
Os laboratorios virtuais, remotos, simuladores ou cámaras de observación remota poden ser útiles para realizar pequenas investigacións máis ou menos complexas na aula.
Só necesitaremos unha tablet ou un teléfono móbil e xa estamos listos para realizar unha experiencia adaptada á metodoloxía da indagación.
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SIMULADOR

Neste apartado propoñemos dous exemplos de simuladores: Xplore Health e HHMI Biointeractive. Os simuladores de
laboratorio son similares aos simuladores de voo ou de condución. Grazas a eles poderemos coñecer técnicas de
investigación seguindo os pasos que nos indica o programa, sinalando as prácticas de risco e os posibles
problemas ao tomar unha decisión errónea. Moi útiles para o chamado selflearning ou aprendizaxe autónoma. Cada
alumno aprenderá ao seu ritmo.
Xplore Health é un programa educativo europeo impulsado conxuntamente por IrsiCaixa e a Obra Social "A Caixa" que ofrece recursos multimedia interactivos para
achegar a investigación biomédica á aula. O programa fomenta o ensino das ciencias baseada na indagación (ECBI) e á vez a interacción dos estudantes con diferentes
axentes sociais para que participen como cidadáns responsables nunha sociedade baseada no coñecemento. Desenvólvese a través de Internet e a través de centros
educativos, centros de investigación e museos de ciencia.
Xplore Health estrutúrase en oito módulos temáticos:
Desenvolvemento de fármacos
Biotecnoloxía
Xenómica
Cancro de pel
Malaria
VIH/sida
Saúde mental
Obesidade

Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a páxina web

Os chamados "laboratorios virtuais" de HHMI

Biointeractive, non son máis que simulacións interactivas nas que os estudantes realizan experimentos, recompilan datos

e responden a preguntas ofertadas polo mesmo programa para avaliar a súa comprensión. Os simuladores combinan animacións, ilustracións e vídeos que ofrecen
información chave das investigacións científicas.
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(/biointeractive)
Outreach 
About 
Blog 
Help 
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LABORATORIO VIRTUAL
O Laboratorio Virtual é un sistema informático que pretende simular o ambiente dun laboratorio real e que mediante simulacións
interactivas permite desenvolver as prácticas de laboratorio. O laboratorio virtual, a diferenza do simulador, permite introducir
datos novos nas variables para obter resultados diferentes. É dicir, o simulador ofrece unha única solución e o laboratorio virtual
ofrece diferentes solucións, dependendo dos datos introducidos.
O Proxecto Go Lab (Global Online Laboratorios de Ciencias para o Aprendizaxe Investigación na Escola ) abre laboratorios de ciencias en liña (laboratorios remotos e
virtuais ) para o uso a gran escala na educación escolar . O obxectivo xeral do proxecto é animar aos mozos de idades comprendidas de 10 a 18 para participar en temas de
ciencia , adquirir habilidades de investigación científica , e experimentar a cultura de facer ciencia mediante a realización da experimentación guiada.
Para lograr este obxectivo , o proxecto Go Lab crea o Portal Go Lab que permite aos profesores de ciencias atopar laboratorios en liña e aplicacións de aprendizaxe
consulta apropiados para a súa clase , combinando estes en os Espazos de Investigación e Aprendizaxe, Inquiry Learning Space ( ILS ). Utilizando o ILS , os estudantes
reciben a oportunidade de realizar experimentos científicos personalizados con laboratorios en liña nunha contorna de aprendizaxe estruturada .

Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a páxina web

GOLAB

Go-Lab Project Smart Show

http://127.0.0.1:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_qU46RJ/1001_recursos/

9/22

27/1/2016

http://127.0.0.1:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_qU46RJ/1001_recursos/

1001 recursos

10/22

27/1/2016

1001 recursos

LABORATORIO REMOTO
Laboratorio remoto (tamén coñecido como laboratorio en liña, banco de traballo remoto) é o uso das telecomunicacións para levar
a cabo de forma remota real (en oposición a virtual) de experimentos, desde unha localización xeográfica diferente onde atópase o
material de estudo.
Exemplos de laboratorios remotos poden ser, como no esquema, o manexo de microscopios ou telescopios a distancia.

O BIFI de Zaragoza ofrece a utilización e toma de datos reais dun péndulo.

RRLAB Laboratorio de física de realidad aumentada en r…

O proxecto GoLab ofrece algúns exemplos deste tipo de laboratorios como

Euglena: A Remote Online Microbiology Lab

Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a actividade
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OBSERVACIÓN REMOTA
A observación da fauna é a práctica de sinalar a presenza ou abundancia dunha especie de animais mortos ou vivos nun lugar e
tempo específico. Un exemplo sería a observación de aves. Unido ao proceso de observación de vida silvestre científica é a
presentación de informes de con localización xeográfica, data e hora e unha explicación para a aparición do individuo. Estas
ferramentas proporcionan a información básica dunha observación e contribúe ás investigacións científicas ofrecendo distribución,
relacións de hábitat , tendencias e movemento de especies de vida silvestre. Pero...que pasaría se puideses facer isto sen interferir
con esa fauna? Que ocorrería se a fauna observada estivese en África, Alaska ou Doñana? Que ocorrería se puideses facelo desde
a aula ou desde casa a calquera hora do día?
Non hai nada como observar en vivo e en directo un animal no seu medio, pero enriquece moito poder observar animais que viven
lonxe do noso entorno ou en lugares moi sensibles dende o punto de vista ecolóxico.
Adxuntamos dous exemplos de cámaras en espazos naturais remotos.

504 Gateway Time-out
nginx/1.8.1
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CIENCIA CIDADÁ
Que é Ciencia Cidadá e por que é tan importante?
A ciencia cidadá é un concepto innovador que involucra á sociedade nos procesos científicos. Unha das mellores maneiras de axudar ao
público para entender a ciencia é permitíndolle participar en investigacións e experimentos reais. A proposta da Ciencia Cidadá na escola é
implicar aos cidadáns en xeral e aos alumnos en particular en grandes proxectos de investigación actual.
En que consiste a ciencia cidadá?
Ciencia cidadá, voluntariado científico ou ciencia colaborativa son as diferentes acepcións que se aplican para nomear aqueles proxectos
científicos especialmente deseñados para que o público participe na recollida de datos, na súa análise ou no informe final da investigación.
Os temas máis habituais entre este tipo de proxectos son: astronomía, ecoloxía, medicamento, xenética ou psicoloxía.
Obxectivos didácticos da Ciencia Cidadá
Adquirir habilidades científicas como a observación, recollida e interpretación de datos ou a comunicación de conclusións.
Promocionar actitudes como alfabetización tecnolóxica, pensamento crítico ou a colaboración.
Incrementar os coñecementos do alumno sobre investigacións científicas que se están desenvolvendo na actualidade.

Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a páxina web

http://127.0.0.1:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_qU46RJ/1001_recursos/

13/22

27/1/2016

1001 recursos
Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a páxina web
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ACTIVIDADES FORA DO AULA
As actividades fora da aula poden ser consideradas custosas en tempo e diñeiro, con todo poden ser moi sinxelas de realizar. Precisan
dunha organización previa (non nos imos de excursión, imos seguir traballando a outro ritmo noutro espazo):
Describir obxectivos.
Relacionar as actividades co curriculum da materia.
Coordinarnos con outros departamentos para aproveitar a actividade.
Expor unha continuación ou feedback na aula para poder valorar o aproveitamento da actividade.
Valorar as diferentes competencias.
Sobre todo, valorar a interacción social entre os alumnos e cos seus profesores ante novas experiencias. Hai actitudes e
comportamentos dun alumno que só podemos detectar fose da aula. Vaiamos cos ollos abertos!
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UN DÍA NO MUSEO
Un día no museo
As actividades que podemos realizar nun museo poden ser variadas, como o son os diferentes museos que podemos visitar. As nosas
materias están de noraboa debido á variedade de museos de ciencia e natureza que podemos atopar en toda a nosa comunidade.
Os museos interactivos merecen unha mención especial debido á facilidade de integración da súa temática co currículo das nosas
materias. O traballo por módulos en cada un dos museos e a posibilidade de interactuar con eles, permite aplicar a metodoloxía indagativa
varias veces desde distintos puntos de vista ao longo da visita.
No seguinte exemplo atoparedes unha actividade para alumnos de primeiro de ESO na súa visita a Casa das Ciencias.

Facendo click na seguinte imaxen poderedes acceder a actividade
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VISITAMOS UNHA EMPRESA
As actividades fora da aula son unha oportunidade para vivir o mundo real que hai máis aló das paredes da nosa aula. Por iso, visitar unha
empresa da localidade pode ser unha experiencia estupenda para os nosos alumnos. Poderán observar e absorber todo o que atopen ao
seu redor. Ademais, en ocasións permítenlles experimentar e elaborar produtos de xeito conxunto cos traballadores da empresa
(panaderías, olerías,..). Observar os resultados da actividade que están a realizar nese momento e facer supostos do tipo... Que ocorrería
se?
A visita a unha empresa debería ser unha experiencia onde non só se coñeza o proceso, senón que suscite multitude de preguntas que
poden ser contestadas no momento ou investigadas na aula.
O proxecto InGenious de European Schoolnet, é un proxecto que finalizou no 2014, pero con todos os seus recursos abertos (como o
seguinte vídeo que amosa a utilidade dos productos químicos no día a día) para poder ser traducidos a calquera idioma da Unión Europea.
Trátase dun proxecto que achega a actividade da empresa aos centros escolares.

Chemistry: All About You (SPANISH long version)

Os recursos e competicións deste proxecto poden servir de inspiración para realizar unha visita ou unha actividade cunha empresa local.
Enlazo a actividade "SALSICHEIRO POR UM DIA" de alumnos de 6º curso do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal em Portugal. O
profesor de matemáticas e Ciencias lanzouse á aventura de traballar cunha empresa local durante todo o ano e o resultado foi un premio a
nivel europeo. Considéroa moi recomendable para profesores que impartimos clases de ciencia entre os 10 e os 14 anos.
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PASEO POLO CAMPOCIDADE
Os percorridos pola cidade ou polo campo son moi atractivos para a observación de rocas. Por exemplo a visita á Domus en A Coruña, non
só permite observar a exposición de módulos interactivos, o laboratorio ou o taller Maker, senón detectar os diferentes tipos de granito gris e
rosa ou a lousa tan característica que forra o interior con incrustacións de pirita.
Os percorridos que expoñen outros departamentos do noso centro poden ser aproveitados para a observación das rochas ou árbores
silvestres característicos (aconsello a aplicación de móbil arbol app) da zona.

Por suposto, se tedes dispositivos móbiles a man con localizador GPS, non deixedes de identificar puntos e xeolocalizaros. Son unha
ferramenta perfecta para traballar fora da aula: cámara de fotos, localizador GPS, acelerómetro, app útiles para o ensino fora da aula (App
Sensor Mobile), guía da actividade, resposta ás preguntas,..
Potenciaremos unha habilidade que os alumnos van perdendo xusto entre os 10 e os 14 anos: a observación, marabillarse ante o que teñen
diante utilizando os dispositivos que adoitan distraer a súa atención da contorna.
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CONFERENCIAS
A experiencia dunha conferencia en persoa é irrepetible. Podemos visitar un auditorio onde se vaia a presentar unha conferencia ou ben o
conferenciante visitar o noso centro. Se o conferenciante é un bo divulgador, a transmisión en persoa de conceptos, modelos ou experiencias
é inesquecible. Na nosa comunidade temos grandes divulgadores científicos, ou creadores de espectáculos de ciencia que, en ocasións,
institucións educativas ou científicas convidan para impartir charlas ou talleres sobre temas de actualidade.

Escoitando á neuronas: Xurxo Mariño at TEDxGalicia
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VIDEOCONFERENCIAS
As videoconferencias adoitan ser unha forma moi útil de achegar aos científicos á nosa aula, sen o proceso engorroso do desprazamento. A
videoconferencia permite traer un experto á aula cada certo tempo, o que permite unha variedade de personalidades e ámbitos da ciencia.
As conferencias tal como atópanse expostas neste momento, requiren dunha infraestrutura e logistica para o transporte demasiado caros
para poder ser levados a cabo periodicamente ao longo do curso. Por iso a videoconferencia é unha solución alternativa a este proceso.
Unha nova vantaxe da videoconferencia é a facilidade de conexión e a posible brevidade da mensaxe, é dicir, non é necesario que o
científico expoña o seu traballo durante unha hora ou máis nun día de traballo, senón que pode ser estendido no tempo en fragmentos máis
pequenos de 10 ou 15 minutos, que non cansan e deixan con ganas de máis aos nosos alumnos. Evitar os desprazamentos permite unha
nova metodoloxía.
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VIDEOCHAT
O videochat pódese aplicar para discutir, comentar traballos ou achegas desde un ou outro lugar para realizar un traballo de carácter
científico, sen requirir unha conexión esixente a internet.
O videochat pódese utilizar para manter en contacto ao resto da clase, se un grupo de alumnos desprazouse a un concurso, zona protexida,
visita ao estranxeiro. Todos seremos partícipes da súa experiencia, mediante fotos, vídeos curtos e chat. Ademais pode ser utilizado para
discutir unha investigación ou facer na consulta a un investigador sobre un tema determinado, aquí ou no outro lado do mundo, co que
implica no uso de linguas diferentes á nosa.
O vídeo chat conecta a clase co exterior e faia estar implicada no mundo real.
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