DOCUMENTO DOCENTE

CONTIDO DA PROPOSTA
A presente UD ten como obxectivos dar a coñecer o CINBIO e a súa actividade e achegar o
estudantado á investigación. Para iso, creamos os seguintes materiais:
UD Queres investigar connosco? CINBIO21/22
A súa estrutura de contidos é a seguinte:
A.

Coñecendo o CINBIO. Presentación breve sobre o centro e a súa actividade.

B.

A importancia de investigar. Reflexión sobre a necesidade da actividade investigadora.

C.

Investigamos? Neste apartado, recollemos dúas propostas de pequenas investigacións
para levar a cabo na aula. Unha centrada no ámbito da bioloxía e outra no da química -as
dúas disciplinas con maior repercusión no traballo diario de CINBIO-.
C1. Son un supercatador? Por motivos xenéticos, non todo o mundo percibe do mesmo
xeito os sabores. A actividade propón levar a cabo un pequeno estudo na aula para
determinar predominancias e factores determinantes.
C2. Podo usar unha reacción para medir o tempo? A reacción química coñecida como
reloxo de iodo sérvenos de vehículo para traballar a metodoloxía investigadora dun modo
experimental.

D.

Conclusións. Breve reflexión final sobre a investigación e a súa importancia e utilidade
social.

ANEXO. Aplicación de Realidade Virtual (VR) + Lentes VR para móbil. Todos os centros
participantes no proxecto reciben tamén lentes tipo Cardboard de VR e unha aplicación cun xogo de
carácter científico para o seu uso na aula. Neste apartado explícanse as súas características e
funcionamento.

CONSIDERACIÓNS PREVIAS
Se es docente de STEM en Secundaria ou Bacharelato, o máis probable é que xa compartas o
valor que ten facer que o estudantado faga ciencia. Con todo, mesmo cos nosos mellores esforzos
para incluír a investigación no noso ensino, a loxística de organizar experiencias de aprendizaxe
que animen ao alumnado a facer preguntas que respondan de xeito autónomo, pode ser abafadora.
Pero hai varias formas en que o profesorado, os departamentos e os centros escolares poden
incorporar proxectos de investigación no plan de estudos de ciencias. Ás veces comeza cunha/cun
soa/so profesor/a que axuda a un pequeno grupo de xoves con moitas ganas a que leven a cabo a
súa propia investigación antes e despois das clases.
Algúns departamentos de ciencias inclúen sistematicamente accións de investigación en todo o
plan de estudos, de modo que, ao finalizar a etapa, o alumnado realizou múltiples proxectos de
investigación con distintos niveis de dificultade. Ás veces, un centro pode dedicar un curso enteiro á
investigación centrada nas/os estudantes, como é o caso do STEMBach.
Un aspecto que podes considerar é a posibilidade de buscar un/unha mentor/a STEM dentro do
campo de investigación no que ides traballar. Mesmo se non tes unha universidade local, centros
de investigación ou empresas STEM próximas, pódense buscar na internet posibles mentoras/es e
ser asesorados a distancia.
O noso papel cando as/os alumnas/os traballan cun/cunha mentor/a é o dun/dunha adestrador/a:
asegurándonos de que o estudantado cumpra os prazos, leve a cabo o proceso científico por si
mesmo (na medida do posible) e que se comuniquen cos/coas seus/súas mentores/as. O apoio do
persoal mentor liberaranos de ter que ser expertas/os no contido de cada un dos proxectos dos
xoves.
Con todo, tamén cedemos en parte o control do nivel no que o alumnado experimenta o proceso
científico, especialmente se un/unha estudante está a traballar fisicamente no laboratorio do/a
seu/súa mentor/a. Ambas experiencias, con ou sen mentoría científica, son moi enriquecedoras e
beneficiosas para o estudantado.

IMPORTANCIA DA INVESTIGACIÓN STEM CENTRADA NO ESTUDANTADO
O método científico é un tema habitual en todos os plans de estudo de ciencias. Con todo, sabemos
que o feito de que o estudantado poida describir o proceso científico non significa que sexa capaz
de levar a cabo un razoamento científico ou amosar habilidades de investigación.
Xa que logo, sen pasar polo proceso científico individualmente de principio a fin, é pouco probable
que as/os estudantes comprendan realmente a natureza da ciencia.
As experiencias auténticas de investigación teñen o potencial de proporcionar ao alumnado
habilidades de razoamento científico. Cando as/os estudantes teñen o control da súa propia
investigación, aumenta a motivación e nace un forte sentimento de implicación.

QUE É A APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA?
A aprendizaxe significativa, que é o estilo que imos empregar nesta unidade didáctica, consiste en
tratar de explicar de forma activa como funciona o mundo (ciencia) ou como deseñar solucións aos
problemas (enxeñería). O estudantado fai ciencia e enxeñería cando pon en práctica a ciencia e a
enxeñería.
Esta posta en práctica require que as/os
estudantes
formen
parte
dunha
comunidade de aprendizaxe para poder
compartir e avaliar ideas que se
confrontan entre si, facer e recibir críticas
e chegar a un consenso.
Tanto se esta comunidade de aprendizaxe
está formada por estudantes de clase
como por membros da familia, o alumnado
e os adultos e adultas constrúen e
perfeccionan
conxuntamente
os
coñecementos de ciencia e enxeñería.

A. QUE É CINBIO?
É un centro de investigación formado por 200 persoas: profesorado, doutoras e doutores,
estudantado de doutoramento, persoal técnico de laboratorio e persoal de apoio. Unha aposta da
Universidade de Vigo para desenvolver investigación en biomedicina e nanociencia cun elemento
diferencial respecto doutros centros de similares características: a súa multidisciplinariedade.
Contamos con investigadoras e investigadores do máis alto nivel en distintas áreas de
coñecemento:

Informática

Química Medicina
Química

Informática

Medicina

Física

Física

Bioloxía

Matemáticas

Química

Bioloxía

Matemáticas

Informática

Para presentar CINBIO ao alumnado, preparamos dous materiais. Por unha banda, un xogo de
pistas baseado nas actividades de CINBIO e unha pequena presentación para que a vexades na
clase.
En primeiro lugar deberemos levar a cabo o xogo de pistas para descubrir a entidade da que
estamos a falar. Por iso, é moi importante non desvelar ao alumnado o nome de CINBIO. Falar
inicialmente dun “Centro de Investigación”.
A continuación, poderemos facer a breve presentación adxunta para contextualizar o descuberto no
xogo.
1.

Xogo de pistas: O xogo consiste nunha serie de retos que nos permitirán albiscar a
temática da actividade e chegar a descubrir a palabra “CINBIO” e a súa localización en Vigo.

1.

Presentación de CINBIO: Unha vez descuberto o centro, disporemos dunha presentación
breve con información que nos permitirá contextualizar a actividade e dar a coñecer a
existencia deste centro de investigación ao alumnado.

1. XOGO DE PISTAS
Duración estimada: 25 minutos
Materiais. Computador con acceso a Internet, lapis, papel.
Dinámica do xogo. Para dar a coñecer ao alumnado CINBIO, deseñamos un pequeno xogo online.
A dinámica é moi sinxela.
●

O docente mostra o vídeo da seguinte ligazón ao alumnado: https://cutt.ly/vRGZTl9

●

O vídeo indícalles que busquen un lugar que se atopa nas coordenadas:
42.170590877376966, -8.684233908481005 e lles explica que contan coa axuda dun
asistente (que chamaremos Cinby) que se atopa aloxado na dirección cinbio.es/cinby

●

Teñen que buscar na Internet e atoparán nesas coordenadas ao CINBIO
Solución: CINBIO

●

Ao intoducir no asistente o termo CINBIO, lanza a pregunta de cantos científicos traballan
no centro. Teñen que buscar na web do CINBIO.
Solución: 200

●

Introducen 200 no asistente e este lanza unha mensaxe: “O nome da científica do CINBIO
líder do grupo de inmunoloxía será o que te desbloquee o enlace
https://tinyurl.com/4vu7p7wa.
Solución: África

●

O contrasinal África dá acceso a un documento online onde se dá a seguinte pista: “Visita
o laboratorio virtual que teñen na páxina principal do CINBIO. Para continuar co reto
debedes acceder a un dos laboratorios de Nutrición e Benestar e descubrir como se chama
este aparello”

Solución: viscosímetro (introducímola sen acento)
●

Ao
introducir
“viscosimetro”
https://tinyurl.com/u6ce87u8

no

asistente,

dános

un

novo

enlace:

●

No enlace atoparán un cifrado Masón e pídeselles que desencripten unha mensaxe.
Deberán introducir no asistente o nome do laboratorio ao que se fai referencia (para iso
deberán facer uso da visita virtual da páxina do CINBIO)
Solución do desencriptado: Laboratorio onde se investiga sobre xenética e evolución
Solución: Filoxenómica (introducir sen acento no asistente)

●

Cando introduzan esta palabra no asistente conclúe o xogo

2. PRESENTACIÓN CINBIO
A presentación é moi breve, e está enfocada en dar a coñecer a existencia do centro e a súa
actividade. É importante que o alumnado sexa consciente da angueira investigadora da
Universidade de Vigo.
É necesario erradicar a idea de que só se investiga en países como Estados Unidos ou Alemaña.
España ten todo o potencial necesario para ser un país de referencia en investigación. E CINBIO é
un exemplo.

B. A IMPORTANCIA DE INVESTIGAR
TÍTULO - PREGUNTA: POR QUE INVESTIGAR?
Curso e materia
Esta actividade pode ser útil para cumprir cos estándares de aprendizaxe das seguintes materias:
●
●

Cultura Científica (4º ESO)
Cultura Científica (1º Bacharelato)

Estándares de aprendizaxe
Cultura Científica (4º ESO)
●
●
●

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a
súa importancia ao longo da historia.
CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis sobresaíntes no avance da prevención, a
detección e o tratamento de doenzas.
CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra as
infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos
fármacos.

Cultura Científica (1º Bac).
●

.

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a
súa importancia ao longo da historia.

INTRODUCIÓN
En moitas ocasións o alumnado ten unha visión moi limitada sobre a investigación e a súa
importancia na evolución social humana. A actividade que propoñemos está orientada a convidar
ao estudantado a reflexionar a través dunha actividade lúdica e divertida.
Trátase dunha proposta artellada a través da plataforma en liña Kahoot. Na presentación inclúense
preguntas sobre historia da Ciencia que permiten ao persoal docente introducir conceptos
fundamentais sobre a evolución do coñecemento científico.
Para levar a cabo a actividade, deberemos proxectar o computador desde onde se controla e
xestiona o xogo. Se non usaches nunca kahoot, existen multitude de titoriais. Deixámosche ligazón
dun que recolle o seu funcionamento de forma moi clara.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek
O xogo está accesible na seguinte ligazón:
https://create.kahoot.it/share/porque-investigar/d220e1c2-d926-416f-902a-457a2c579db2
Podes empregar a aplicación sen necesidade de rexistro. Simplemente copia a dirección web nun
navegador e accederás directamente á páxina de xestión do xogo.

KAHOOT. RESPOSTAS

Os sangrados era o máis habitual. Con extraccións de sangue de ata medio litro. A seguinte diapositiva contén
unha cita dun médico relevante da época.

Henning Brand descubriu accidentalmente o fósforo cando fervía urina tentando extraer ouro dela. Información
adicional: https://es.wikipedia.org/wiki/Hennig_Brand

Os cirurxiáns da época sentíronse insultados perante a idea de insinuar que non coidaban a súa hixiene e non
tiveron en conta as ideas do doutor Semmelweis. Información adicional: https://www.bbc.com/mundo/noticias49653058
Verdadeiro ou falso

Moitas veces non temos percepción histórica da fortuna que temos. Vivimos nunha época onde a Ciencia e a
medicina avanzaron de forma espectacular. Grazas a iso, enfermidades como esta foron erradicadas.

A finalidade da pregunta é que o alumnado sexa consciente do recente destes descubrimentos e que valoren
dispor de antibióticos. Algo que só existe desde hai menos de 100 anos, pero que consideramos que sempre
estivo aí.

A Ciencia tal como a concibimos actualmente é moi recente. Trátase dun cambio conceptual na forma de
entender o coñecemento a través da experimentación que cambia a sociedade. É importante incidir neste
concepto.

Enquisa

Esta pregunta, a diferencia das anteriores é unha enquisa que debe respostar o alumnado. En moitas ocasións
parécenlle máis atractivas épocas anteriores. Non existiu unha época mellor. Podemos lembrarlles que unha
pandemia como a actual custaría moitas máis vidas.

Enquisa
Enquisa

Para rematar, unha última pregunta con formato enquisa coa que obteremos unha “fotografía”
sobre o grupo e a súa relación coa Ciencia. Se a resposta non é positiva, debemos preguntarlles
por que e darlles unha breve explicación en positivo.
En moitas ocasións a súa percepción negativa ven asociada ás súas dificultades académicas coas
materias científico-tecnolóxicas ou a un enfoque moi teórico, centrado nun temario extenso. É
importante ofrecerlles unha visión global, mais aló do seu día a día.

C - INVESTIGAMOS?
A continuación recollemos dúas pequenas investigacións para levar a cabo na aula. Ambas teñen
en común poder levarse a cabo con materiais cotiáns. Tes a posibilidade de levar a cabo un deles
ou ámbolos dous, se o consideras oportuno.

C1. BIOLOXÍA
TÍTULO-PREGUNTA: SON UN SUPERCATADOR?
Curso e materia
Esta actividade pode ser útil para cumprir cos estándares de aprendizaxe das seguintes materias:
●
●
●
●
●
●

Bioloxía e Xeoloxía (4º ESO)
Cultura Científica (4º ESO)
Bioloxía e Xeoloxía (1º Bacharelato)
Cultura Científica (1º Bacharelato)
Bioloxía (2º Bacharelato)
STEMBach

Estándares e aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía (4º ESO)
●
●
●
●

●

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas
prácticos de cruzamentos cun ou dous caracteres
BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os
ecosistemas da súa contorna ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa
presentación e a súa defensa na aula.
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións dás súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

Cultura Científica (4º ESO)
●

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a
súa importancia ao longo da historia.

Bioloxía e Xeoloxía (1º Bacharelato)
●
●

BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios.
BXB6.30.1. Describe e leva a cabo experiencias de fisioloxía e anatomía animal.

Cultura Científica (1º Bacharelato).
●
●
●

●

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a
súa importancia ao longo da historia.
CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo
dentro do campo da xenética.
CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a
relación xerárquica entre as estruturas, desde os nucleótidos ata os xenes responsables da
herdanza.
CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus
usos e as súas consecuencias médicas e sociais.

Bioloxía (2º Bacharelato)
●
●
●

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, resolve exercicios
de transmisión de caracteres.
BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas.
BB3.13.2.Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación
privada e en modelos teóricos.

STEMBach.
A materia STEM de Bacharelato contribúe a afondar no traballo das competencias matemática e
básica en ciencia e tecnoloxía mediante os elementos e os procedementos da investigación e do
método científico, dun xeito rigoroso, ordenado e crítico. Facilita tamén a adquisición de
competencias transversais, como a creatividade, o sentido da iniciativa e o emprendemento.

INTRODUCIÓN
Décheste conta algunha vez de que algunhas persoas son moito máis selectivas coa comida que
comen que outras?
Poida que sexan máis selectivas porque son
supercatadoras. Para a xente supercatadora, os sabores
dos alimentos son moito máis fortes que para as/os
catadoras/es medias/os.
O feito de que alguén sexa un/ha supercatador/a
relaciónase coas papilas gustativas da súa lingua, e
pódese investigar a condición de supercatadora dunha
persoa observando. Es unha persoa supercatadora?
Pescúdao con esta investigación.
PRESENTANDO O FENÓMENO - QUE ESTOU A EXPLORAR?
Orientación: O obxectivo de utilizar este fenómeno é que o alumnado faga preguntas sobre como se
transmite a información xenética entre as persoas proxenitoras e a súa descendencia. Tamén que
poidan comprobar que os caracteres herdables poden incluír aspectos bioquímicos e anatómicos que
poden influír no comportamento.
Non soportas o sabor do brócoli? Ou cres que o pomelo
é extremadamente amargo? Se é así, quizais as túas
papilas gustativas sexan as responsables. As papilas
gustativas, situadas nunhas pequenas protuberancias
da lingua denominadas papilas funxiformes, están
compostas por entre 50 e 150 células receptoras do
gusto. Na superficie destas células hai receptores que
se unen a pequenas moléculas relacionadas co sabor.
Cada receptor está especializado en percibir un único
sabor: doce, salgado, amargo, ácido ou umami. A suma
destas sensacións é o "sabor" do alimento.

O número de papilas gustativas varía dunha persoa a outra.
As persoas que teñen un número relativamente maior de
papilas gustativas denomínanse supercatadoras. Para estas
persoas, os alimentos poden ter sabores moito máis fortes, o
que a miúdo fai que as/os supercatadoras/es teñan gustos e
rexeitamentos moi intensos por diferentes alimentos.
A xente supercatadora adoita dicir que alimentos como o
brócoli, a col, as espinacas, o pomelo e o café saben moi
amargos.
O contrario das/os supercatadoras/es son as/os non catadoras/es. Estes teñen moi poucas papilas
gustativas e, para esta xente, a maioría dos alimentos poden parecer insípidos e pouco atraentes.
As persoas que se atopan no medio son catadoras/es medios. Que tipo de catador/a cres que es? E
as túas amizades e familiares?
Podes presentar o fenómeno co Vídeo 1. Neste
extracto de vídeo de NOVA science NOW,
poderás ver por que algunhas persoas
experimentan o sabor con máis intensidade
que outras.
Coa axuda da científica Linda Bartoshuck, o
correspondente e columnista de tecnoloxía do
New York Times, David Pogue, explora que
son as papilas gustativas e como as persoas
experimentan o sabor.
Bartoshuck explica que algunhas persoas, chamadas "supercatadoras", teñen un número de papilas
gustativas superior á media e son máis sensibles aos sabores. Ademais, como as papilas gustativas
están rodeadas de fibras de dor, as/os supercatadoras/es son máis sensibles ao ardor de certos
alimentos, como os pementos picantes.
Pide ao teu alumnado que, despois de ver o Vídeo 1, escriba o que observa e o que se pregunta.
Este é un paso fundamental para que o estudantado elabore as súas propias preguntas sobre o que
ocorre co sabor.

O noso obxectivo aquí é promover a reflexión do alumnado e sacar á luz os coñecementos previos
e os conceptos erróneos. Todas as preguntas do grupo estarán ben neste punto. A nosa intención é
motivar a curiosidade e non distinguir entre "preguntas boas" e "preguntas malas" ou "preguntas
correctas" e "preguntas incorrectas". Á maioría do estudantado xurdiranlle preguntas comúns sobre
as que se basea esta tarefa.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN - QUE PREGUNTAS IMOS INVESTIGAR?
As preguntas de investigación son preguntas que o grupo de estudantes pode facer despois de que
se lle presente o fenómeno. Aínda que as preguntas poden variar, moitas/os alumnas/os senten
curiosidade por saber que fai que as persoas saboreen os alimentos de forma diferente.
ORIENTACIÓN: É importante deixar tempo para pensar. Moita xente terá ideas e preguntas, pero
precisarán tempo para formular as súas ideas ou preguntas con palabras.
A algunhas persoas resúltalles mellor escribir as súas ideas ou preguntas antes de compartilas.
Coma persoas adultas, podemos ter a tentación de darlles preguntas que cremos que poden ser
importantes para explorar, con todo, teremos que absternos e permitir ao noso alumnado que
practique facendo as súas propias preguntas.
O noso obxectivo é que as/os alumnas/os reflexionen sobre o que ven no vídeo e se expoñan
preguntas.
A partir das preguntas reunidas, facede unha selección daquela pregunta que queredes investigar.
Algunhas das propostas poden ser similares ás seguintes:
1º Pregunta de investigación: Son unha persoa supercatadora?
2º Pregunta de investigación: Que porcentaxe de persoas da túa aula resultan seren
supercatadoras? Leva a cabo a actividade con, polo menos 30 persoas voluntarias. Que porcentaxe
son non catadoras, con menos de 5 papilas? Que porcentaxe ten entre 6 e 10 papilas e son
catadoras medias?
3º Pregunta de investigación: Teñen os homes e as mulleres a mesma probabilidade de ser
persoas supercatadoras? Volve realizar esta actividade, pero esta vez empregando o mesmo
número voluntariado masculinoe feminino, con polo menos 15 de cada un.

4º Pregunta de investigación: As persoas integrantes dunha familia teñen resultados
similares? Investiga ás persoas dunha mesma familia para comprobar se presentan
características similares.
5º Pregunta de investigación: ás persoas supercatadoras gústanlles menos as espinacas? Á
xente supercatadora pícanlle máis os pementos? Investiga o sabor de diferentes alimentos,
como as espinacas e os pementos picantes, para os distintos tipos de persoas catadoras.
Baseándote nisto, podes deseñar unha proba de sabor para pescudar quen é unha persoa
supercatadora? Comproba a precisión da túa proba de sabor contando tamén as papilas de
cada persoa.
OBTEMOS DATOS - EXPERIMENTAMOS PARA OBTER RESULTADOS
• Imos realizar a parte experimental da nosa investigación para obter resultado.
O experimento consistirá en pintar a lingua de azul e contar as papilas das persoas que forman
parte do estudo (segundo a pregunta de investigación que escollésemos). Así, obteremos os
resultados e crearemos as gráficas que nos permitan sacar conclusións.

Material necesario:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Colorante alimentario azul (dispoñible no departamento de repostería da maioría dos
supermercados)
Bastonciños de algodón
Vasos pequenos (que se denominarán "mini vasos")
Tarxeta A4
Perforadora
Tesoiras
Lanternas (opcional)
Lupa (opcional)
Táboa de degustación (véxase máis abaixo)
Pano húmido ou pano de mesa de papel
Cunca ou bolsa en cada mesa para os residuos
Limpador de superficies ou toallas antibacterianas

Procedemento:
1º Corta a tarxeta A4 en 16 tiras e fai un burato no extremo de cada tira. Asegúrate de ter
suficientes para que cada persoa teña a súa propia tira.
2º Divide a clase en grupos de tres.
3º Verte un pouco de colorante alimentario en suficientes mini vasos para que cada grupo teña un
vaso cada un.
4º Pide a toda a xente participante que se lave as mans.
5º A persoa á que se lle van a contar as papilas funxiformes (protuberancias rosadas) debe sentar
comodamente cos cóbados sobre a mesa, apoiando a barbadela. É probable que teña que sentar
así ata cinco minutos, así que asegúrate de que está cómoda, ben cuberta. Pide a persoa
participante que saque a lingua. Co bastonciño, cubre o terzo anterior da lingua co colorante.
Nota: Mergulla o bastonciño no colorante alimentario só unha vez.
6º Introduce un bastonciño de algodón no mini vaso de colorante alimentario azul ata que quede
tinguido.
7º Refuga o bastonciño de algodón unha vez que o utilizaras.
8º O colorante azul pintará a lingua pero deslizarase polas prominentes protuberancias rosadas
coñecidas como papilas funxiformes.
9º A continuación, pide ao participante que coloque con
coidado unha tarxeta furada na súa lingua sobre o
colorante alimentario azul.
10º Pide ao resto das/os participantes do grupo que
conten cantas protuberancias rosadas poden ver na
lingua dentro do burato. A persoa participante debe
tentar manter a lingua quieta.

11º Mentres traballan, pregunta ao grupo de estudantes como poderían mellorar a forma de
realizar as súas observacións. Como poderían facer máis fiable o seu reconto?
Poden decidir usar unha lanterna ou unha lupa para que as papilas funxiformes sexan máis
claras e fáciles de contar. Tamén poderían facer unha foto e ampliar a imaxe para contar as
papilas funxiformes; asemade, poderían comprobar a súa resposta repetindo a súa observación e
contando de novo.
12º Pide ao alumnado que considere que método é o máis eficaz para facilitar a identificación das
papilas funxiformes.
Anímaos tamén a pensar por que é importante que o seu reconto sexa exacto ou non. O persoal
científico repite as súas probas varias veces para asegurarse de que os datos son precisos e
fiables. Neste caso, se o número de papilas funxiformes non se tivese contado correctamente,
significará que esa persoa podería ser clasificada como o tipo de catador equivocado.

13º Rexistra o número de protuberancias rosadas que
se observan en cada persoa na táboa que aparece
máis embaixo.
Nota: o alumnado deberá contar as protuberancias da
lingua dúas veces e facer unha media do resultado
para maior precisión.
14º Recollede todo o material e refugade todos os
bastonciños de algodón contaminados e a tarxeta
furada. Por último, pedide ao grupo que se lave as
mans.

SACAMOS CONCLUSIÓNS - CONSTRUÍMOS O CONSENSO
Agora é o momento de sacar conclusións a partir dos resultados obtidos. Cos resultados da táboa,
elaborade unha gráfica de barras. Tamén podedes crear a táboa nunha folla de cálculo que xere
automaticamente a gráfica de barras.

Folla de traballo do alumnado. Resultados do test.
Nome

Número de papilas
funxiformes

Que tipo de persoa catadora es?
(non catadora, catadora, supercatadora)

Para interpretar os resultados, podedes utilizar a seguinte táboa:
Número de papilas
funxiformes

Tipo de persoa catadora

Como de común é na población

0-5

Non catadora

Un de cada catro (25%)

6 - 10

Catadora

Un de cada dúas (50%)

11+

Supercatadora

Un de cada catro (25%)

Cos datos do gráfico, elaborade unha conclusión para a vosa pregunta de investigación.
Despois da investigación podedes ver o Vídeo 2.

Podes explicar á clase que a estrutura dos receptores do gusto está programada xeneticamente.
Por exemplo, o receptor da feniltiocarbamida (PTC), unha substancia amarga, presenta polo
menos tres variantes xenéticas diferentes. O receptor producido polo xene orixinal pode transmitir
o desagradable sabor amargo do composto. Os receptores producidos polas versións mutantes do
xene transmiten o sabor de forma deficiente ou non o transmiten en absoluto.
Unha grande parte da investigación sobre a sensibilidade ao sabor fíxose
empregando unha substancia química chamada 6-n-propiltiouracilo, ou
PROP para abreviar.
Este produto químico ten moitas das mesmas propiedades que o PTC,
pero o seu uso é máis seguro. Con todo, cando utilizamos este composto
como medida única da sensibilidade ao gusto, confundimos a sensibilidade
ao PROP coa sensibilidade a unha ampla gama de compostos moi
diferentes.
Noutras palabras, podemos ser insensibles á PROP ou ao PTC, pero bastante sensibles a
outros compostos e, en particular, a outros compostos amargos.

De feito, parece que os seres humanos temos un grande repertorio de xenes para os
receptores de sabores amargos, con múltiples variantes xenéticas: semella que hai uns
30 xenes diferentes que están amplamente sintonizados para captar unha grande
variedade de moléculas amargas dos alimentos, de xeito que cada un de nós
experimenta unha ampla gama de compostos que consideramos "amargos".
Aínda que sabemos moito sobre as bases xenéticas da sensibilidade aos compostos
amargos, sábese moito menos sobre a sensibilidade a outros catadores. Neste caso, un
problema é que a sensibilidade, medida polos limiares para percibir compostos simples
como a sacarosa (azucre), varía enormemente segundo o estado de fame, o peso
corporal, o estado hormonal, o estado prediabético, etc.
Dito isto, os estudos xenéticos nos que a comunidade investigadora
analizou as variacións na estrutura dos xenes dos receptores do
sabor doce e umami atopou variacións que se asocian con
diferenzas na sensibilidade ao umami, e mesmo máis comunmente,
con diferenzas na sensibilidade ao sabor doce.
Esta análise dos xenes só aborda un aspecto da sensibilidade
gustativa. A sensibilidade gustativa tamén depende do número de
papilas gustativas que se teñan e, por suposto, do que ocorra nos
nervios, o tronco cerebral e o cerebro.
GLOSARIO
Papilas Funxiformes: nome científico das protuberancias redondas e rosadas da lingua
que conteñen as papilas gustativas.
Persoas non catadoras: unha porcentaxe da poboación que ten menos papilas
funxiformes (protuberancias rosadas) na lingua que a maioría e é menos sensible aos
sabores amargos.
Persoas catadoras: unha alta porcentaxe da poboación que ten unha cantidade media
de papilas funxiformes (protuberancias rosadas) na lingua.
Persoas supercatadoras: unha porcentaxe da poboación que ten máis papilas
funxiformes (protuberancias rosadas) na lingua que a maioría e é máis sensible aos
sabores amargos.

C2. QUÍMICA
TÍTULO - PREGUNTA: PODO USAR UNHA REACCIÓN QUÍMICA PARA MEDIR O
TEMPO?
Cursos e materiais
●
●
●
●

Física e Química (4º ESO)
Cultura científica (4º ESO)
Física e Química (1º Bacharelato)
Química (2º Bacharelato)

Estándares de aprendizaxe
Física e Química (4º ESO)
●
FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran
unha hipótese e a dotan de valor científico
●
FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecida ou
valor real.
●
FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de
valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, empregando as cifras significativas
axeitadas.
●
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese
científico.
●
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da
investigación científica.
●
FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración dos
reactivos, a temperatura, ou grao de división dos reactivos sólidos e os catalizadores.
●
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción química,
sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas
nas que a manipulación das variables permita extraer conclusións.
●
FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e
supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido
como se están en disolución.
Cultura científica (4º ESO)
●
CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade.

Física e Química (1º Bacharelato)
●
FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas,
identifica problemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias de
resolución de problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.
●
FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a
notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os
resultados.
●
FQB1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a
partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os resultados
obtidos coas ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes.
●
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da
investigación científica.
●
FQB2.4.1. Expresa a concentración dunha disolución en g/ L, mol/ L, porcentaxe en peso e
en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de
disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o
caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración coñecida.
●
FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa,
número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.
Cultura Científica (1º Bacharelato).
●
CIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa
importancia ao longo da historia.
Química (2º Bacharelato)
●
QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando tanto
individualmente como en grupo, formulando preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando os
resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.
●
QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas de
seguridade axeitadas para a realización de experiencias químicas.
●
QUB1.3.2. Localiza e emprega aplicacións e programas de simulación de prácticas de
laboratorio.
●
QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción.
●
QUB3.3.1. Infire o proceso de control da velocidade dunha reacción química identificando a
etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción.

INTRODUCIÓN
Entender as condicións que afectan á velocidade dunha reacción química é esencial en moitas
aplicacións da química no mundo real.
A velocidade de reacción vén determinada por varios factores, como a concentración dos
reactivos, a temperatura, a superficie dos reactivos (para unha reacción heteroxénea), a natureza
dos reactivos e a presenza dun catalizador. Esta investigación céntrase no efecto da temperatura
(parte 1) e a concentración (parte 2) sobre a velocidade de reacción.
Imos realizar unha versión sinxela da reacción do
reloxo de iodo. En moitos sentidos, este experimento é
sorprendente. Mestúranse dous líquidos incoloros e, ao
cabo duns intres, a mestura adquire unha cor azul
escura.
En realidade, dúas reaccións químicas sinxelas ocorren
ao mesmo tempo para que se produza esta "reacción
de reloxo”.
PRESENTANDO O FENÓMENO - QUE ESTOU A EXPLORAR?
Orientación: O obxectivo de utilizar este fenómeno é que alumnado observe e rexistre o efecto da
alteración de dúas variables distintas (temperatura e concentración) dun sistema na velocidade
dunha reacción.
Esta demostración pode empregarse como introdución a algunhas ideas sobre a cinética. Pode
usarse tamén para estimular o debate sobre os factores que afectan á velocidade de reacción. E é
un bo punto de partida para unha investigación do alumnado.
Podes presentar o fenómeno co Vídeo 1. Pide ao grupo de alumnas/os que rexistre e dea sentido
ás súas observacións da popular demostración química da reacción do reloxo de iodo. En equipos
de tres ou catro estudantes reproducide o vídeo nun dispositivo. Mentres as/os membros dos
equipos intercambian observacións e ideas iniciais sobre a causa máis probable de que os
líquidos cambiasen de cor en diferentes momentos.

Pide ao alumnado que recolla as súas ideas nunha lousa pequena ou nun folio e pendurádeas
nunha zona da aula; unha/un representante do equipo exporá as ideas a toda a aula, de forma
similar ás sesións de pósteres nas reunións científicas profesionais.
Despois, conclúe a sesión de pósteres cun debate de toda a clase. O alumnado probablemente
darase conta de que o volume de todos os líquidos semellaba ser o mesmo.
Algunhas persoas poderán suxerir que a concentración de substancias nun dos líquidos podía ser
diferente. Un resumo compartido destas ideas e percepcións servirán como valioso recurso para a
posterior investigación.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN - (QUE IMOS INVESTIGAR?)
As preguntas de investigación son preguntas que o alumnado pode facer despois de que se lle
presente o fenómeno. Aínda que as preguntas poden variar, moitas persoas senten curiosidade por
saber que fai que a reacción do reloxo de iodo mude de cor en momentos diferentes.

ORIENTACIÓN: É importante deixar tempo para pensar. Moitas/os estudantes teñen ideas e
preguntas, pero precisan tempo para formular a súa idea ou pregunta con palabras. A algunha
xente resúltalle mellor escribir as súas ideas ou preguntas antes de compartilas. Como persoas
adultas, podemos ter a tentación de darlles preguntas que cremos que poden ser importantes
para explorar, con todo, temos que absternos e permitir ao noso alumnado que practique facendo
as súas propias preguntas. O noso obxectivo é que grupo reflexione sobre o que ve no vídeo e
expoña as súas preguntas.

A partir das preguntas reunidas, facede unha selección daquela pregunta que queredes
investigar. Algunhas das propostas poden ser similares ás seguintes:
1º Pregunta de investigación: Afecta a temperatura ao momento de cambio de cor na
reacción?
2º Pregunta de investigación: Afecta a concentración ao momento de cambio de cor na
reacción?

OBTEMOS DATOS - EXPERIMENTAMOS PARA OBTER RESULTADOS
Esta versión da clásica "reacción do reloxo de iodo" emprega produtos químicos domésticos
seguros que a maioría da xente ten a man na casa. Imos usar a reacción do reloxo de iodo.
Nesta reacción, dúas solucións claras e incoloras (denominadas solucións A e B) reaccionan para
formar unha solución azul-negra, debido á reacción entre o amidón e o iodo. Cando se quenta
calquera das dúas solucións a diferentes temperaturas ou se combinan unha serie de
concentracións, poderás observar unha diferenza medible na velocidade de reacción.
Imos realizar a parte experimental da nosa investigación para obter resultados. O experimento
consistirá en pintar a lingua de azul e contar as papilas das persoas que forman parte do estudo
(segundo a pregunta de investigación que elixísemos). Así, obteremos os resultados e crearemos
as gráficas que nos permitan extraer as conclusións.

Materiais:
Solución A:
●
10 ml de ácido sulfúrico 2 M
●
10 ml de peróxido de hidróxeno ao 3%
●
Diluír a solución ata 100 ml con auga
Solución B:
●
04 g de tiosulfato de sodio pentahidratado en 20 ml de auga
●
9 g de ioduro de potasio en 5 ml de auga
4 ml de solución de amidón
●
Diluír a solución a 100 ml con auga
Material de vidro estándar de laboratorio
●
Un axitador magnético (opcional)
●
Fonte de auga quente (por exemplo, un fervedor)
●
Fonte de auga fría
●
Termómetros
●
Recipiente de plástico (baño de auga)
●
Lentes de seguridade

Observade o Vídeo 2 coma guía para realizar a reacción.

Procedemento:
Parte 1- Cambiar a temperatura da solución
●
●
●
●
●

Mide 20 ml de cada solución en matraces separados.
Prepara un baño de auga para quentar a solución B.
Coloca a solución B no baño de auga e deixa que alcance a temperatura.
Engade a solución Á á solución B e axita. Rexistra o tempo que tarda a solución en tornarse
azul-negra.
Repite a operación para outras temperaturas.

Parte 2- Trocar a concentración da solución
●
●
●
●

Mide 20 ml de solución A en un matraz.
Prepara as seguintes concentracións de solución B (25%, 50%, 75% e 100%) con auga.
Engade a solución A á solución B e axita. Rexistra o tempo que tarda a solución en volverse
azul-negra.
Repite a operación para as demais concentracións.

No Vídeo 2 emprégase un axitador magnético; con todo, os matraces poden axitarse e deixarse
repousar na mesa de laboratorio se non tedes axitador.
Unha vez mesturadas, as solucións A e B poden liberar vapores que poden provocar malestar as/os
participantes se os matraces se deixasen repousar durante demasiado tempo. Dille ao alumnado
que deberán lavar os matraces rapidamente unha vez rematada a reacción.
A medida que ides realizando as distintas reaccións, e segundo a variable que esteades a
investigar (temperatura ou concentración), recollede os resultados nunha táboa como a de abaixo.

Temperatura (ºC)
Tempo que tardan as
cores en cambiar

20ºC

30º

40º

50º

RESULTADOS
Parte 2: Efectos da concentración

Concentración (º%)

20ºC

30º

40º

50º

Tempo que tardan as
cores en cambiar

PRECAUCIÓNS DE SEGURIDADE
Tede coidado ao traballar co iodo: mancha, e mancha moito. Tamén tede moito coidado de non
derramar nada da solución.
SACAMOS CONCLUSIÓNS - CONSTRUIMOS O NOSO CONSENSO
Agora é o momento de sacar conclusións a partir dos resultados obtidos. Para eles, imos dar os
seguintes pasos:
●
●
●

●
●

Creade unha gráfica de liñas dos resultados de cada experimento.
Observando cada unha das gráficas, escribide unha conclusión sobre o efecto da temperatura
e a concentración na velocidade de reacción.
Identificade TRES factores que poidan afectar á fiabilidade dos resultados desta
investigación. Para cada un deles, explicade como afectan estes factores á fiabilidade da
conclusión.
Explicade, empregando a teoría das partículas, como o cambio da temperatura da solución B
afecta á velocidade de reacción (opcional).
Explicade, empregando a teoría das partículas, como o cambio da concentración da solución
B afecta á velocidade de reacción (opcional).

RECURSOS ADICIONAIS
No caso de que queirades facer a vosa investigación cun
laboratorio virtual, esta proposta permitiravos realizar os
cambios de temperatura e concentración que estimedes
oportunos.
Tamén pode ser unha opción para complementar a vosa
investigación real con valores de temperatura e concentración
difíciles de conseguir.
Laboratorio virtual:
https://web.mst.edu/~gbert/IClock/Clock.html

D. CONCLUSIÓNS
Animámosvos a buscar a oportunidade de que o voso alumnado comparta a súa investigación
nunha feira científica, un concurso ou un encontro de investigación xuvenil. É un elemento de gran
motivación. Pódense localizar feiras e concursos facilmente buscando na internet.
Outra posibilidade é organizar unha xornada de portas abertas no centro na que o estudantado
amose as súas investigacións ás familias e membros da comunidade. Podedes optar por ter xurado
ou simplemente permitir que as persoas visiten e falen co voso estudantado investigador sobre os
seus proxectos.
Unha última suxestión é que prestedes atención ao equilibrio entre o grao de control que tedes
sobre os proxectos do voso grupo de estudantes e o grao de liberdade que lles dades. En moitas
ocasións temos que aceptar aprender co noso alumnado. Guiar as/aos estudantes a través do
proceso de investigación pode ser o aspecto máis gratificante do ensino.
Co alumnado, é interesante que fagades unha reflexión final sobre as actividades que levamos a
cabo e sobre a importancia da existencia de centros como CINBIO. Debemos traballar en alcanzar
a excelencia científica. A Ciencia é unha ferramenta fundamental para mellorar o mundo a todos os
niveis.
Para a interacción co alumnado, podes lanzar algunhas preguntas como as seguintes para
establecer un diálogo fluído co grupo. Deberemos invitalos a reflexionar e aproximarse ao
coñecemento de forma crítica.

Coñecías CINBIO?
Que sentido ten este tipo de centros de investigación?
Sorprendeuvos que estea en Vigo?
En que países pensades cando falamos de
centros de investigación?
Cantas/os de vós pensades ser
investigadoras/es?
Que pros e contras vedes á carreira
investigadora?

ANEXO
PLAY CINBIO
Para completar o proxecto, preparamos un xogo para dispositivos móbiles que combina preguntas
e respostas tipo test nunha contorna 360º con actividades en Realidade Virtual (VR). Para
alcanzar a fase VR, os e as participantes deberan superar un mínimo de preguntas sobre temática
científica.
A continuación, recollemos brevemente o funcionamento do programa.
O xogo CINBIO Play consiste nunha actividade en modo
xogo interactivo dentro da realidade virtual dos distintos
laboratorios do CINBIO, onde estudantes ou público xeral
poderá participar nunha secuencia de cuestionarios
relacionados con temas científicos relativos as áreas de
investigación do centro.
CINBIO Play esta organizado a partir de probas de nivel
segundo 3 criterios de dificultade. Isto permite que a
experiencia do xogo poida ser adaptada aos niveis de
coñecemento do estudantado ou grupos de interese.
O acceso ao xogo realizase a través dunha web especifica
deseñada para introducir e establecer os distintos niveis de
dificultade do usuario.
A web está estruturada en tres bloques:
I. Descrición do CINBIO e as súas áreas de investigación.
II. Explicación e instrucións do xogo.
III. Botóns de inicio a través do selector de niveis de xogo.

ESTRUTURA DO XOGO
O xogo está deseñado sobre tres niveis de dificultade. Dentro de cada nivel existen tres probas con
preguntas que ocorren cada unha nun dos laboratorios do CINBIO.
O usuario/a terá que responder todas as preguntas nun prazo de 4 minutos. Unha vez terminado o
ciclo de preguntas, en función dos acertos, o usuario/a poderá repetir as probas se non alcanzou a
taxa de éxito ou acceder a unha proba “Bonus” onde terá a oportunidade de realizar un novo xogo
baseado na tecnoloxía de visualización VR a través dun dispositivo móbil.
As preguntas das distintas probas organízanse en dous bloques temáticos:
I. Química
I. Bioloxía
DESCRICIÓN E FORMULACIÓN DO XOGO
Unha vez seleccionado o nivel, o usuario dará
comezo ao ciclo de preguntas ao longo dos 3
laboratorios de cada grupo de nivel. Cando se
inicia o xogo, o usuario deberá buscar as
preguntas de cada laboratorio escondidas entre o
equipamento da sala.
Na versión PC realizarao utilizando o punteiro do
rato; na versión móbil, ao desprazarse polo
laboratorio, cando o centro do seu visor atope o
obxecto escondido, este mostrará un signo de
interrogación, ao pulsalo, abrirase a pregunta
correspondente.
O xogador deberá elixir a opción correcta, e tras
facer a súa decisión, durante un lapso de 2
segundos, mostraránselle os resultados.

En cada laboratorio o usuario/a atoparase con 5 preguntas. Ao contestar as 5 pasará
automaticamente ao seguinte laboratorio ata terminar un total de 15 preguntas formuladas e
respondidas.
Se o xogador non contestou correctamente
ás 15 preguntas o sistema permitiralle
realizar a proba desde o inicio. Se o
participante contestou correctamente ás 15
preguntas, accederá ao nivel “Bonus”, onde,
tras indicárselle que inicie o modo VR e sitúe
o seu teléfono móbil nas lentes achegadas
polo CINBIO, terá que realizar unha procura
de obxectos escondidos. Hai un modo
“Bonus” en cada nivel e cada un contén 3
xogos.
O funcionamento do sistema de xogo VR
permite que o xogador poida navegar a
través dun móbil polos laboratorios.
Determinadas
imaxes
escondidas
mostraranse cando o xogador pose a súa
vista sobre elas, desta forma unha vez
identificado o obxecto escondido, aparecerán
as preguntas correspondentes.
O xogador deberá elixir a opción correcta, e tras facer a súa decisión, durante un lapso de 2
segundos, mostraráselle cal era a opción correcta e cales as erróneas.
En caso de acertar, recibirá unha mensaxe onde se lle felicitará polo seu acerto, e en caso de fallar,
terá que continuar ata elixir a correcta e así avanzar no nivel. Cada nivel “Bonus” consta de 3
probas. Unha vez conteste á última pregunta, o xogo finalizará e poderá volver á páxina de CINBIO
Play para poder elixir outro nivel.

.

REQUISITOS
O xogo CINBIO Play está deseñado principalmente para ser xogado en dispositivos móbiles, xa que a
opción VR do modo “Bonus” necesita de lentes VR (ofrecidas polo CINBIO, ou propias do usuario)
para a súa execución.
A tecnoloxía VR permite xerar espazos tridimensionais a partir de contornas 360º: simulando escenas
ou obxectos de aparencia real. Esta tecnoloxía refírese a unha realidade xerada mediante tecnoloxía
informática, que crea no usuario a sensación de inmersión no espazo en función do movemento físico
do usuario/a.
Dentro deste sistema de visualización 3D, para
a aplicación do CINBIO Play deseñáronse
animacións específicas programadas para
tecnoloxía VR, polo que non poderá xogarse ao
modo “Bonus” en PC ou tablets (aínda que si se
poderán xogar as probas de nivel en
computadores e tablets convencionais).

Imos converter o centro de Vigo nun verdadeiro laboratorio de novos e novas
científicos e científicas.
A ciencia toma a rúa! Falta moi pouco...

