EDUCACIÓN PRIMARIA
	
  

ACTIVIDADES
Estamos a celebrar a importancia das mulleres e as nenas na Ciencia e a
trascendencia de facer ciencia en galego. Utiliza as seguintes actividades para
reflexionar sobre as importantes e descoñecidas achegas femininas no campo
da Ciencia e a necesidade de facelo en galego, unha lingua na que podemos e
debemos facer Ciencia.
LÉXICO
Actividade 1.
Pescuda o significado e a orixe das seguintes palabras.
Elipse
Ambiente
Astronauta
Prismáticos
Asteroide
Estrela

Chíos de twitter
Atmosfera
Tripulación
Firmamento
Drone
Troiano

Actividade 2.
Relaciona as palabras coas imaxes e busca a definición de cada unha delas.
Ondas
•
•
•
•

Híbrido

Faísca

Constelación

Que ten de especial un coche híbrido?
Busca o nome de tres constelacións que podamos ver desde Galicia.
As ondas só se poden ver no mar? Razoa a túa resposta
Cal é o risco das faíscas para os montes secos?

Actividade 3.
Cosmonauta ten o significado de “Persoa que como piloto
ou pasaxeira viaxa	
   nunha astronave fóra da atmosfera
terrestre”.

	
  

Coñeces algunha outra palabra que teña igual significado?
Planetario: cal é o seu significado?.
Pode utilizarse como adxectivo e como substantivo. Pon un par de exemplos
de cada caso.
Coñeces/visitaches algún Planetario?.
Asteroide cal é o seu significado? Recordas, tes lido algún conto no que o seu
personaxe proveña dun asteroide”.
Velaí unha pista...

Actividade 4.
Localiza na sopa de letras o nome de 10 científicas.

	
  

Actividade 5.
Cóntanos unha historia que parta destas imaxes...

	
  	
  
DEBATE
En primeiro lugar, temos que ter claro que debater non é discutir. Non se trata
de ver quen berra máis. A finalidade é reflexionar e expor as nosas opinións
argumentando de forma lóxica os nosos razoamentos. A continuación
recollemos algunhas propostas para que debatades na aula.
Pódese contar Ciencia en Galego?
Le con atención o artigo que Marcos Pérez publicou en PRAZA para
posteriormente debater cos teus compañeiros e compañeiras sobre o seu
contido.

https://praza.gal/ciencia-e-tecnoloxia/podese-contar-a-ciencia-en-galeg

	
  

Mulleres con Ciencia
Se vos preguntan nomes de mulleres científicas, con seguridade diredes o
nome de Marie Curie e posiblemente algún máis como Hypatia ou Ada
Lovelace. Temos un problema. Ao longo da historia as mulleres foron
ignoradas e non recibiron en moitos casos o recoñecemento que merecían.
Procurade información sobre Jocelyn Bell e Rosalind Franklin e posteriormente
debatede se teñen ou tiveron o recoñecemento que merecen polas súas
achegas científicas.

Prexuízos lingüísticos
As seguintes afirmacións son PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS, falsas afirmacións,
sentimentos negativos sobre as linguas e quen as fala; neste noso caso sobre
a lingua galega. Leas atentamente e comenta cos teus compañeiros e
compañeiras cal considerades que é a orixe destes prexuízos que non teñen
ningún fundamento.
“As matemáticas en galego son máis difíciles”
“Non hai palabras en galego para nomear os termos científicos”
“As ciencias non poden aprenderse en galego”

