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Achégate ás ciencias... en galego 

● Programa para achegar as ciencias en galego e 
o galego ás ciencias

● Dirixido a toda a poboación con actividades 
diferenciadas

● En colaboración con distintas entidades



  

Obxectivos
● Mostrar e demostrar que se pode falar, estudar, 

divulgar... ciencia en galego
● Romper prexuízos lingüísticos
● Achegar a ciencia 
● Coñecer científicas galegas
● Sumar esforzos para divulgar a ciencia en galego, e xa 

daquela para normalizar a lingua



  

Cando comezamos?

Novembro 2011                                    

Motivado polo Decreto do plurilingüismo     

No inicio: actividades nos e para os centros
- Obradoiros, charlas, formación, contadas...

       Ampliamos a oferta: actividades para adultas:
- Cursos,obradoiros, charlas, percorridos...

   



  

E foi medrando...

 

Ano 2011: actividades só o 4 de novembro 
   Cursos sucesivos: actividades 1 semana a   

posteriormente,no curso 2013-14, todo o mes de 
novembro

No curso 2016-17 reducíronse as actividades nos 
centros de ensino

As actividades para adultas aumentaron

                            

       
   



  

E sumando colaboracións

- Universidade de Vigo:

Escola de Enxeñería de Telecomunicacións
Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

- Entidades Veciñais

- Comunidades de montes

Unidade de Delitos Telemáticos da Garda Civil



  

Actividades para os centros de 
ensino

https://snl.vigo.org/storage/documentos/May2018/wnThaFwvBFvt6qhqyKgH.pdf


  

Outras actividades 
●  “MaGAS”: muller e ciencia
●  Contos do medio

● Tendal das Novas Follas:

   Poesía e medio
● Ríos e bosques que falan



  

Colaboración coa UVigo

Escola de Enxeñería de Telecomunicacións

Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía 

https://snl.vigo.org/post/letra-conciencia!!!-novembro-2015
https://snl.vigo.org/storage/documentos/May2018/7Qav7jRIDkmCjbZ1SMgZ.pdf


  

Actividades para  
adultas

● Cursos e obradoiros

 - auga doce e salgada

 - herbas e plantas medicinais

https://snl.vigo.org/post/volve-o-curso-de-arbores-e-plantas!


  

Actividades para adultas
● Percorridos

- Auga doce  e salgada 

- Herbas de San Xoán 
- Plantas e herbas medicinais

         



  

Nova oferta
● Cursos relacionados co medio
● Percorridos con base neses cursos
● Oferta de actividades ás AA.VV. dirixidas á 

poboación infantil
● Oferta de obradoiros, charlas e outras actividades 

dirixidas a adultas en colaboración coas AA.VV.  



  

Balance
● Positiva valoración dos centros de ensino e 

participación: máis demanda que oferta
● O alumando recibe formación en galego, experimenta 

en galego, adquire/recupera léxico...
● Gran demanda e participación das AA.VV. 
● Efecto multiplicador da colaboración: súmanse novas 

entidades con novas achegas de actividades 
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