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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.
Actividade 1.
As palabras teñen unha orixe que moitas veces é apaixonante.
Indica se as seguintes afirmacións son correctas ou falsas.
•
•
•
•

A palabra “electrón” vén do grego clásico, e ḗlektron significa ámbar.
“Eclipse” vén do latín e significa ocultarse.
“Catarro” ten unha orixe grega – katárrous- , e significa fluír cara a
abaixo.
“Mormeira” deriva do termo mormonitus e en latín significa morro.

Actividade 2.
Pescuda o significado e a orixe das seguintes palabras.
Exoplaneta

Láser

Píxel

Engalar

Cibercondría

Perixeo

Nomofobia

Chíos de Twitter

Supernova

Troiano

Videopoema

Bosón

Impresións dixitais

Algoritmo

Raio (e confróntaa con Radio)
•

Escolle un deses termos e explícallelo ás túas e aos teus compañeiros

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?
E saberías dicirnos outras palabras nas que apareza
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“nauta”, “náutica”.
Cal é a orixe de “Nauta”?; e a orixe de “Cosmonauta”?
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...

Cal é a definición de híbrido?
Que é un coche híbrido?
Actividade 4.
Cóntanos unha historia que parta destas imaxes...
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Actividade 5.
Clasifica as seguintes palabras en función da súa orixe (latina/grega/outra)
Atmosfera
Supernova
Cénit
Perixeo

Cibercondría
Astronomía
Exoplaneta

Actividade 6
Busca a definición de:
•
•
•

Cultismo
Neoloxismo
Tecnolectos

Indica as diferenzas entre “cultismo”, “neoloxismo” e tecnicismo. Dá tres
exemplos de cada un deles.
Actividade 7.
Xogamos coas verbas e os seus significados. Entra nos seguintes enlaces e
resolve os xogos que te propoñemos.
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•
•
•
•
•
•
•

https://portaldaspalabras.gal/xogo/mirando-ao-ceo/
https://portaldaspalabras.gal/xogo/para-ordenadores-das-palabras/
https://portaldaspalabras.gal/xogo/tecnoloxias-1/
https://portaldaspalabras.gal/xogo/saimos-de-pesca/
https://portaldaspalabras.gal/xogo/medicina/
https://portaldaspalabras.gal/xogo/de-rolda-polo-espazo-exterior/
https://portaldaspalabras.gal/categoria/tecnoloxias/page/9/

XOGAMOS?
1. Sopa de letras. Busca 8 termos científicos e tecnolóxicos.
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2. Localiza na sopa de letras o nome de 10 científicas.

3. Encrucillados
1. Apelido da muller coñecida como
"A calculadora humana"
2. Nome da nosa bioquímica máis
prestixiosa
3. Nome da muller que descubriu a
mecánica das eclipses
4. Primeira programadora da historia,
ten un nome máxico
5. Nome do compilador creado por
GRACE MURRAY HOPPER
6. Nome da descubridora da fisión
nuclear
7. Achega máis importante de
STEPHANIE KWOLEK
8. Apelido dunha científica que
traballa en Santiago
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4. Encrucillados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ocultar mediante unha clave o contido dun texto
Un robot moi moi pequeno é un nan...
Os planetas que non orbitan o Sol os chamamos..
Serve tanto para operar como para as espadas de STARWARS
As gasolineiras dos coches eléctricos
Ciencia que estuda as estrelas
Cando un contido esténdese moi rápido nas redes faise...
Aparello que aplicamos ao oído para escoitar música ou outros contidos
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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.
É a ciencia cultura?
Fálase de “cultura científica”... que entendedes por “cultura científica”? Que
relevancia ten na formación das persoas? Pode ser unha persoa culta de non
ter coñecementos científicos?

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
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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 si teñen ou tiveron o recoñecemento que merecen polas súas
achegas científicas.

Ciencia e pseudociencia.
Lede a entrevista a Deborah García. É unha divulgadora científica que combate
as pseudociencias e a manipulación que moitas veces se fai dos termos
científicos para vender produtos. Que é “pseudociencia”?; cal é a túa opinión
ao respecto? Coñeces/coñecedes algún exemplo? Investigade. Debatede na
aula sobre a importancia de transmitir a Ciencia de xeito correcto.

https://praza.gal/ciencia-e-tecnoloxia/tan-inculta-e-a-persoa-de-ciencias-que-non-sabe-de-artecoma-alguen-de-letras-sen-nocions-de-cultura-cientifica
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Coñecemos programas de divulgación científica en galego?... pero é que
os hai?
Busca na internet contidos de divulgación da Ciencia en galego. Fai unha breve
recensión de un mínimo de tres e posteriormente debate coas túas
compañeiras e compañeiros sobre as súas temáticas e a interese que poden
ter para o público en xeral.

Que é a ecolingüística?
Pescuda na internet en que consiste e unha vez o coñezas analiza o uso que
facedes ti e os teus compañeiros e compañeiras das linguas.
Para publicar artigos científicos hai que publicar en inglés. Organizade un
debate na clase para ver as implicacións que ten este feito para as outras
linguas, especialmente as linguas minorizadas e minoritarias como a nosa.

