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Fontes: Álbum da Ciencia e USC



Museo da Historia Natural (Ferrol), aberto desde 1994

Sociedade Galega de Historia Natural



Punto Científico de Divulgacción nas festas da rúa de San Pedro de Santiago



Algúns puntos 
fortes….

• Unha parte importante das figuras 
máis populares da divulgación 
científica en Galicia falan galego.

• Un tecido asociativo saudable.

• Crecente profesionalización e aposta 
pola ciencia como entretemento.

• Iniciativas mediáticas (de particulares) 
valentes: de Efervesciencia a Gciencia.

• Emerxencia de iniciativas editoriais
para todos os públicos.

• Creación dun público crítico e 
demandante de divulgación desde os 
centros de ensino.

• Crecente consciencia da importancia 
da ciencia como axente normalizador.

• O galego está pouco presente no 
bum de youtubeir@s de 
comunicación científica. 
Precisamos tamén máis blogs.

• Escaseza implicación da TVG. 
Discontinuidade na programación 
e falta de apostas propias.

• Pouca planificación institucional 
arredor da divulgación científica.

• Pouca preocupación polo 
fomento do uso do galego por 
parte das administración públicas 
nas actividades de divulgación 
que organizan ou apoian.

• Voluntarismo e precariedade
laboral.

… e outros
febles 



GALICIA CONXUNTO DO ESTADO

Tema

Emprego 12.8 11.7

Deportes 11.9 12.5

Política 10.6 8.4

Educación 9.3 9.3

Medicina e saúde 9 11.5

Pensións 8 5.4

Ciencia e tecnoloxía 7.3 6.1

Alimentación e consumo 7.2 7.8

Sucesos 5.2 3.9

Interese por certos temas de actualidade

Fonte: Fecyt a través do Observatorio da Cultura Galega (datos de 2016)







Efervesciencia, 
en antena desde 2006



http://www.peripeciencia.nos.gl/
https://metode.cat/?_ga=2.250888323.442953561.1553963108-1761695719.1553286521


Naukas Coruña Neurociencia (2016) Fonte: Naukas



http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/series/bdsc
















‘A perda da escuridade’, tradución de 
Martin Pawley e Salvador Bará e locución 
de Belén Regueira

Actividade de Calidade do Ceo e calendario ‘Ceos galegos’

https://www.youtube.com/watch?v=RHVfCDa9uBM
http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/series/bdsc
https://calidadedoceo.wordpress.com/
https://ceosgalegos.com/


UDC BIGBANG

https://udcbigbang.com/
https://udcbigbang.com/


Moitas grazas!

iolanda_casal@hotmail.com

Twitter: @iol_casal

mailto:iolanda_casal@hotmail.com

