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ensino secundario



Que é esa cousa chamada ciencia na secundaria?

● Matemáticas

● Física e Química

● Tecnoloxía

● Ciencias naturais

● Cultura científica

● maior dificultade

● menor dificultade



Que é para que serve a divulgación científica?



Divulgación científica: para quen?



Divulgación científica no currículo da LOMCE

ESO

● Lingua galega……………………..……….1

● Educación plástica, visual e 

audiovisual………………………………... 1

● Ciencias aplicadas á actividade 

profesional…………………………….……1

● Física e química…………………………..2

● Bioloxía e xeoloxía………………………3

Bacharelato

● Física……………....…………………...……..1

● Química………………………..….…...…….1

● Cultura científica………………….….…..2

● Lingua castelá……………………………..2

● Lingua galega……………………...……...9



Divulgación científica en galego, onde?
PXNLG (2004)

Medida. 2.1.27. Na educación secundaria 

obrigatoria como mínimo, o 50% da súa 

docencia en galego. Tamén en galego as 

matemáticas e a tecnoloxía, á parte de CCNN, 

CC Medioambientais e CCSS

Medida. 2.1.30. Realizar en todos os centros 

un seguimento e avaliación anual do grao de 

galeguización do currículo e da súa 

efectividade 

PXNLG (2004)

Medida 5.1.9.  Establecer  unha  liña  de  

axudas  públicas  destinadas  a  potenciar  a  

presenza  do  galego nas publicacións 

científicas e de divulgación editadas en Galicia

Medida 5.3.3. Idem



Divulgación científica en galego, onde?
Lei do libro e da lectura. Lei 17/2006

Cooperación á edición. Artigo 16.2.  A  Xunta  

de  Galicia  promoverá  os  procesos  deI+D 

na edición do libro galego, [...] especialmente 

no que se refire ao libro de información,ao 

libro de divulgación científica ...

Fomento da lectura nas bibliotecas. Artigo 

22.5. A Xunta de Galicia destinará axudas [...]. 

Prestará  especial atención á difusión de 

obras de divulgación científica,...

Decreto 79/2010

7.3.Impartiranse en castelán as materias de 

Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química.

Establécese un máximo do 50% para o galego 

e promóvese a redución desta cifra (centros 

plurilingües)

11.-Potenciación da lingua galega nos centros. 

A consellería establecerá un programa 

regular de actividades que permitan un 

incremento no uso do galego nas actividades 

extra-escolares 



Lectura, pero non científica
Bibliotecas escolares de Galicia

Os 50 títulos máis lidos nos clubs de lectura

Curso 2017/18



Novembro, mes da ciencia …. en galego?



Libros de divulgación: matemáticas: castelán



Libros de divulgación: matemáticas: castelán



Libros de divlgación: matemáticas : galego
Colección lemniscata

● Resolución de problemas (AGAPEMA,Anaya, 2002)

● 13 matemáticos galegos (AGAPEMA-Anaya, 2004),

● Matemáticas para disfrutar (AGAPEMA-Anaya, 2005)

● Competicións matemáticas escolares, (AGAPEMA-Anaya, 2006)

● Paseos matemáticos (AGAPEMA-Anaya, 2005)

● Un conto xeométrico (AGAPEMA-Anaya, 2008),

● Moodle con Geogebra e unhas pinceladas de Wiris (AGAPEMA-Anaya, 2011),

● Estatística no ensino medio (AGAPEMA-Anaya, 2013)

● O Pórtico da Gloria. Miradas matemáticas (AGAPEMA, 20015),

Básicos da ciencia

● O universo matemático (Xerais 2018)

● Introdución ás relatividades de Einstein (Xerais 2018)

● Mate-glifos (Xerais, 2019)

Unidades diácticas

● Ramón María Aller. Matemático e astrónomo na celebración do Día do Científico Galego 2011

● Enrique Vidal Abascal. Matemático, humanista e pintor, na celebración do Día do Científico 

Galego 2008

● María Wonenburger, unha matemática adiantada ao seu tempo (Xunta, 2015)

● Domingo Fontán e a Carta Geométrica de Galicia (CCG, 2018),

● Álbum da ciencia: 30 nomes e as súas achegas (CCG, 2018)

Fóra de colección

● Dous matemáticos galegos, (Consellería de Educación- CEFOCP Lugo, 1999)

● Astronomía práctica e outras cousas. (Toxosoutos 1999).

● Á estatística ¡en caricaturas! (SGAPEIO, 2001)

● Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes inquietas (CCG, 2005)

● Ferrol, miradas e andainas matemáticas (AGAPEMA-Concello de Ferol, 2006)

● Po de estrelas (CCG, 2007).

● As mulleres nas matemáticas (Bahía, 2008)

● O xornal na clase de matemáticas (Alvarellos, 2009)

● Elementos. Libro I (UdV, 2009)

● A ciencia no punto de mira (Auga Editora, 2010).

● O soño (Hubuin e Munin, 2014)  esta impagable introdución

● E fixemos a luz! (USC 2015)

● Astronomía a ollo ceibe (USC, 2016),

● ¿A que altura está o ceo? (Alvarellos, 2016)

● Textos científicos en galego, 1916-1936 os inicios (CCG, 2016)

● Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral (CCG, 2017), de Albert Einstein.

● Unha breve historia do tempo, (USC-Fundación BBVA, 2018)

● A lista de Hilbert (UdV, 2019)



Libros de divulgación: matemáticas: galego



Libros de divulgación: matemáticas : galego



O peso da divulgación 
científica en galego  é nulo
atómico



Divulgación dentro do instituto
Do alumnado de bacharelato para a ESO



2015 vs. 2016



2017



2018


