
CONSELLO DA CULTURA GALEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20 DE ABRIL DE 2016

A DIVULGACIÓN DA  
CIENCIA EN GALICIA  

Presentación do Informe sobre a 
divulgación da Ciencia en Galicia

xornada



A comunicación popular do coñecemento científico resulta esencial para o 
desenvolvemento dun espírito crítico da cidadanía, que facilite a interpretación 
das achegas da ciencia que hoxe en día fan parte de moitos aspectos da vida cotiá. 
Desde mediados do século pasado, as ferramentas tecnolóxicas e de comunicación 
incrementaron de xeito substancial non só as estratexias para a divulgación do 
coñecemento, senón tamén a capacidade para a organización e desenvolvemento 
de proxectos.
   Na actualidade, Galicia dispón dunha ampla diversidade de proxectos de 
divulgación da ciencia e, con todo, e a pesar da súa importancia social, ata agora 
non existía ningunha análise global das distintas estratexias de divulgación e da 
súa eficacia e alcance social.
   O Informe sobre a divulgación da Ciencia en Galicia pretende achegar unha 
descrición xeral e unha visión crítica de conxunto dos distintos proxectos, co 
obxectivo de que se converta nunha ferramenta útil para aqueles colectivos, 
xestores e institucións que queiran desenvolver actividades de divulgación eficaces.
   Nesta xornada, ademais da presentación do Informe, haberá unha sesión matinal 
de relatorios para a discusión e a reflexión, e unha sesión vespertina con charlas 
de divulgación e unha mesa redonda.

xxxxxxxxxxxx



Mércores, 20 de abril

Sesión da mañá

10:00 horas
Presentación da xornada

10:15 horas
A ciencia é noticia 
Eva Rodríguez
Xornalista e redactora de SINC

11:15 horas
A Cátedra: unha axencia de axitación e propaganda 
científica
Juan Ignacio Pérez Iglesias
Responsable da Cátedra de Cultura Científica da 
UPV/EHU

12:15 horas
Descanso

12:30 horas
Presentación do Informe sobre a divulgación da 
Ciencia en Galicia 
Membros da Comisión elaboradora do informe

13:00 horas
Ferramentas mentais e prácticas para 
comunicar a ciencia
Xurxo Mariño 
Profesor da Universidade da Coruña  
e coordinador do informe

Sesión da tarde

17:00 horas
Pílulas de divulgación

O Botafumeiro: o péndulo que se move  
sen empuxalo
Jorge Mira
Trampantollo
Deborah García
O terremoto das 17:15
Manuel Vicente
Planetas inventados
BorjaTosar

18:00 horas 
Foro de discusión
A divulgación da Ciencia en Galicia 
Membros da Comisión elaboradora do informe

19:30 horas
Peche da xornada

PROGRAMA



ORGANIZA: 
Consello da Cultura Galega. Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade

COORDINACIÓN:
Xurxo Mariño

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal

INSCRICIÓN:
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

INSCRICIÓN E MÁIS INFORMACIÓN:
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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