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Introdución

A intención desta guía didáctica é propor alternativas e ideas para o traballo na aula 
con este calendario científico. Todas as actividades propostas poden adaptarse ás 
diferentes idades e está na man dos e das docentes realizar tantos cambios como 
estimaren oportunos para o seu mellor aproveitamento didáctico. Por tanto, as acti-
vidades propostas deben entenderse só como orientacións e será cada docente 
quen, co seu bo facer, lles tire o máximo partido para o seu grupo-clase. 

Aínda que todas as actividades son susceptibles de ser utilizadas en materias dife-
rentes en función da súa orientación final, cobran maior sentido como traballo inter-
disciplinar entre materias STEM (do inglés «science, technology, engineering and 
mathematics») e outras máis propias das humanidades. Trátase con isto de fomentar 
unha cultura científica integral e un pensamento crítico que sexa aplicable a todos os 
campos do saber. 

As propostas didácticas que acompañan este calendario científico parten dos princi-
pios de inclusión, normalización e equidade. Para poder desenvolver actividades que 
resulten útiles á totalidade do alumnado proporciónanse tarefas variadas que inclúen 
un amplo rango de habilidades e niveis de dificultade e que, desenvoltas de modo 
cooperativo, permiten que todo o alumnado da aula faga achegas útiles e relevantes. 
Sexa como for, é importante entender as actividades aquí propostas como exemplos 
base que poden e deben adaptarse ás circunstancias concretas do alumnado e mais 
da aula. De igual modo, as rúbricas de avaliación deben entenderse como unha pro-
posta de partida que hai que adaptar á realidade da aula.

Ao fina do documento atopará unha serie de pautas xerais de accesibilidade e algúns 
referentes para o traballo científico desde a perspectiva da accesibilidade e o deseño 
universal.

Proporciónanse tamén 24 efemérides, redactadas sinxelamente, a modo de referente 
para traballar con alumnado de menor idade con dificultades comunicativas.
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1. ACTIVIDADE
CARNÉ DA ACADEMIA DE SUPERCIENCIA

Obxectivos: 

• Familiarizar o alumnado con figuras salientables da historia da ciencia.

• Facilitar unha visión xeral da ciencia como traballo acumulativo de moitas 
persoas e ao longo de moito tempo.

• Fomentar os valores asociados á ciencia e aos seus métodos.  

Contidos:

• Conceptos e elementos básicos sobre o(s) personaxe(s) e o seu momento
histórico.

• Os métodos de busca de información en medios analóxicos ou dixitais.

• Valorar a variedade de perfís persoais e profesionais que fixeron progresar
a ciencia, especialmente con perspectiva de xénero. 

Competencias chave:

Se ben a actividade permite desenvolver todas as competencias chave, incidirá 
especialmente nas «competencias sociais e cívicas» (CSC), na «competencia mate-
mática e competencias en ciencia e tecnoloxía» (CMCT) e mais na «competencia para 
aprender a aprender» (CPAA).

Academia de 
Superciencia
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Temporalización:

De 1 a 2 sesións de aula (50 a 120 minutos).

Materiais: 

Carnés fotocopiables da Academia de Superciencia.

Desenvolvemento:

A actividade pode realizarse individualmente ou por parellas.

A persoa docente elixirá tantas efemérides como sexan necesarias (unha por alum-
no/a en caso de traballo individual) e cubrirá a ficha de información esquemática.

En función da madurez do alumnado e da súa capacidade de busca deixará algúns 
dos campos en branco para que sexan eles os que realicen a busca. 

Repártese a cada alumno (ou a cada parella) un carné en branco e a ficha de informa-
ción. O alumnado debe cubrir os diferentes campos do carné.

Posteriormente, poden plastificarse para utilizarse en futuras actividades.

Ampliación:

Os carnés realizados poden ser utilizados como tarxetas do Memory, o popular xogo 
de parellas, ou para realizar unha liña temporal na parede da aula ou nos corredores 
do centro.

Avaliación:

Valorarase a capacidade para localizar a información que se vai procurar e o esforzo 
por traducir no debuxo o logro ou descubrimento conmemorado, de acordo coa 
seguinte rúbrica:
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25% DA 
PUNTUACIÓN 

ASIGNADA

50% DA 
PUNTUACIÓN 

ASIGNADA

75%DA 
PUNTUACIÓN 

ASIGNADA

100% DA 
PUNTUACIÓN 

ASIGNADA

Traslada a 
información contida 
na ficha que entrega 

o/a docente, pero non 
é capaz de localizar 

a que falta nin 
sequera con apoio.

Traslada a 
información contida 
na ficha que entrega 

o/a docente e é 
capaz de localizar a 
que falta con apoio 

do/a docente.

Traslada a 
información contida 
na ficha que entrega 

o/a docente e é 
capaz de localizar 
a que falta só/a ou 
colaborativamente 

cos seus 
compañeiros/as.

Traslada a 
información contida 
na ficha que entrega 
o/a docente, localiza 

a información 
restante só/a ou en 

colaboración cos 
seus compañeiros 
e axuda a outros/
as menos capaces 

a completaren 
esta tarefa.

A representación 
gráfica apenas 

ten relación coa 
persoa ou o feito 
conmemorado.

A representación 
gráfica presenta 

á persoa 
conmemorada, mais 
sen alusións ao feito 

conmemorado.

A representación 
gráfica presenta á 

persoa conmemorada 
e inclúe algunha 

referencia ao feito 
conmemorado.

A representación 
gráfica é un fiel 

reflexo da persoa
e o feito 

conmemorados.
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Ficha docente (1º a 3ª de E.P.)

Nombre e apelidos:_________________________________________________________

Data de nacemento: ________________________________________________________

Muller/Hombre: _____________________________________________________________

Cantos anos viviu:__________________________________________________________

Descubrimento ou área de traballo: ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nome e apelidos:

Data de nacemento:                             
Cantos anos viviu:                    
Muller/Home:
Descubrimiento ou área de traballo:

castellano

Academia de 
Superciencia

 Carné 1º a 3º de E.P.
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Ficha docente (4º a 6ª de E.P.)

Nombre e apelidos:_________________________________________________________

Muller/Hombre: _____________________________________________________________ 

Data de nacemento: ____________________ Data da morte: ______________________

Cantos anos viviu: __________________________________________________________

País: ______________________________________________________________________
 
Descubrimento ou área de traballo/especialidade: ______________________________

___________________________________________________________________________

Pequena biografía (de 5 a 10 liñas): ___________________________________________
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nome E apelidos:                                                                              

Data de nacemento:                                         Data da morte:   

CAntos aNos viviU: 

MuLLer/Home: 

PAÍS:

Descubrimento ou área de traballo/especialidade:

Pequena biografía:

Academia de 
Superciencia

Carné 4º a 6º de E.P.
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Ficha docente (ESO)

Nombre e apelidos:__________________________________________________________

Data de nacemento: ____________________ Data da morte: ______________________

Cantos anos viviu: __________________________________________________________

Muller/Hombre: ____________________________________________________________ 

País: ______________________________________________________________________

Descubrimento ou área de traballo/especialidade: ______________________________

___________________________________________________________________________

Pequena biografía (de 5 a 10 liñas): ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Científicas/os relacionados:__________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Influencias recibidas e exercidas: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

No caso de alumnado de ESO pode ser interesante que o/a docente achegue 
información diferente en cada caso. Por exemplo, só o nome completo ou 
ben o descubrimento e a data de nacemento etc.
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Nome e apelidos:
Muller/HomE:   
Data de nacemento:                                     Data da morte:                                 
Cantos anos viviu:
PAÍS:
Descubrimento ou área de traballo/especialidade:

Influencias recibidas e exercidas:

Científicas/os relacionados:

Academia de 
Superciencia

Carné ESO
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2. ACTIVIDADE
LIÑA DO TIEMPO

Obxectivos: 

• Presentar a xeración de coñecemento desde unha perspectiva temporal
e de evolución constante.

• Orientar unha interpretación dos avances científicos desde unha óptica
histórica e non presentista. 

• Favorecer un enfoque crítico sobre a evolución dos avances científicos.

Contidos:

• Os avances científico-técnicos e os seus momentos históricos.

• Presenza de mulleres e homes en diferentes campos do saber e diferentes 
momentos históricos. 

• A relación dos avances científico-técnicos e matemáticos co contorno social
e científico en que se desenvolven, incluída a interacción con outros avances 
científicos.

Competencias chave:

Se ben a actividade permite desenvolver todas as competencias chave, incidirá espe-
cialmente nas «competencias sociais e cívicas» (CSC), na «competencia matemática 
e competencias en ciencia e tecnoloxía» (CMCT) e mais na «competencia para apren-
der a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesións de aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Aplicacións para a elaboración de liñas do tempo dixitais1 ou ben papel mural e 
tarxetas. 

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/
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Desenvolvemento:

Selecciónanse diferentes efemérides. En función da orientación didáctica e da 
madurez do alumnado, esta selección pode realizala o/a docente ou ben deixarse en 
mans da aula. Tamén pode circunscribirse a un determinado período (mes, trimes-
tre…) e irse ampliando progresivamente ao longo do curso ou abordarse nun único 
momento cubrindo todo o ano natural. 

Cada alumna/o ou equipo (se se opta por un traballo máis colaborativo) deberá reali-
zar unha ficha das efemérides que lle corresponden. Esta ficha conterá a información 
solicitada pola persoa docente ou ben será o grupo-clase quen a determine colabo-
rativamente. 

As diferentes fichas situaranse física ou virtualmente no lugar temporal que lles 
corresponde para a súa consulta ou visualización conxunta.

Ampliación:

Esta liña do tempo pode enriquecerse co contexto histórico das diferentes épocas 
tales como grandes guerras que marcan límites históricos etc.

Pode establecerse un debate sobre a acumulación ou ausencia de efemérides en 
determinados momentos, a maior ou menor presenza de mulleres ou a vinculación 
destes sucesos históricos con outros relevantes no ámbito xeopolítico ou social.

Avaliación:

Valorarase a capacidade para seleccionar información e para integrar o coñece-
mento no contexto histórico de acordo coa seguinte rúbrica:
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25% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

A información 
seleccionada é 
incidental ou de 

carácter moi básico, 
sen responder a un 

proceso de reflexión 
individual ou grupal.

A información 
seleccionada 

é mínima, pero 
relevante, 

respondendo a un 
proceso de reflexión 

superficial.

A información 
seleccionada é 

pertinente, responde 
a un proceso 

reflexivo, mais 
non se consigna 
de modo literal.

A información 
seleccionada é 

pertinente, completa 
e non excesiva, 
seleccionouse 
mediante un 

proceso reflexivo 
e consígnase unha 

reelaboración 
crítica súa.

EN CASO DE ABORDAR UN DEBATE HISTÓRICO...

A interpretación das 
efemérides é illada 
e non se integra no 
contexto histórico.

A interpretación 
realízase con base 

en elementos 
moi superficiais 
do coñecemento 

histórico.

A interpretación é 
coherente desde a 

perspectiva histórica 
e permite entender 
mellor a efeméride. 

A interpretación é 
coherente desde 

a perspectiva 
histórica e científica, 
relaciónase de modo 
complexo con outros 

sucesos históricos 
e, en particular, 

con outros avances 
científico-técnicos.
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3. ACTIVIDADE 
STEM POR TODAS PARTES

Obxectivos: 

• Presentar a xeración de coñecemento desde unha perspectiva global e 
xeopolítico-social.

• Orientar unha interpretación dos avances científicos desde unha óptica pon-
do en valor a ubicuidade dos descubrimentos ao longo do tempo. 

• Favorecer un enfoque crítico sobre a evolución dos avances científicos.

Contidos:

• Os avances científico-técnicos, a súa ubicuidade e a importancia da formación 
científica de todos os pobos.

• Presenza de desenvolvementos científico-técnicos por parte de persoas de todos 
os países e nacións sempre que teñan acceso a formación (académica ou informal). 

• A relación dos avances científico-técnicos e matemáticos coa contorna social e 
científica en que se desenvolven.

Competencias chave:

Se ben a actividade permite desenvolver toda as competencias chave, incidirá espe-
cialmente nas «competencias sociais e cívicas» (CSC), na «competencia matemática 
e competencias en ciencia e tecnoloxía» (CMCT) e mais na «competencia para apren-
der a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesións de aula (100 a 180 minutos).
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Materiais: 

Mapas históricos ou contemporáneos. Pode utilizarse algún sistema de Información 
xeográfico (SIX ou GIS pola súa sigla en inglés) escolar2 ou ben crear capas nalgún 
mapa interactivo como Google Maps. 

Desenvolvemento:

Selecciónanse diferentes efemérides. En función da orientación didáctica e da 
madurez do alumnado, esta selección pode realizala o/a docente ou ben deixarse en 
mans da aula. Tamén pode circunscribirse a un determinado período (mes, trimes-
tre…) e irse ampliando progresivamente ao longo do curso ou abordarse nun único 
momento cubrindo todo o ano natural. 

Cada alumna/o ou equipo (se se opta por un traballo máis colaborativo) deberá reali-
zar unha ficha das efemérides que lle corresponden. Esta ficha conterá a información 
solicitada pola persoa docente ou ben será o grupo-clase quen a determine colabo-
rativamente. 

As diferentes fichas situaranse física ou virtualmente no lugar temporal que lles 
corresponde para a súa consulta ou visualización conxunta.

Ampliación:

Este mapa colaborativo pode enriquecerse mediante capas que marquen os límites 
xeográficos ao longo das diferentes épocas.

Pode establecerse un debate sobre a acumulación ou ausencia de efemérides en 
determinados lugares ou rexións, a maior ou menor presenza de mulleres ou a vincu-
lación destes descubrimentos con outros relevantes no ámbito xeopolítico ou social.

Esta actividade e mais a anterior poden realizarse conxuntamente e permiten un 
maior nivel de comprensión, debate e pensamento crítico. 

Avaliación:

Valorarase a capacidade para seleccionar información e para integrar o coñece-
mento no contexto histórico de acordo coa seguinte rúbrica:

https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 
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25%DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% DA 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

A información 
seleccionada é 
incidental ou de 

carácter moi básico, 
sen responder a un 

proceso de reflexión 
individual ou grupal.

A información 
seleccionada 

é mínima, pero 
relevante, 

respondendo a un 
proceso de reflexión 

superficial.

A información 
seleccionada é 

pertinente, responde 
a un proceso reflexivo, 
mais non se consigna 

de modo literal.

A información 
seleccionada é 

pertinente, completa 
e non excesiva, 
seleccionouse 
mediante un 

proceso reflexivo 
e consígnase unha 

reelaboración 
crítica súa.

                               EN CASO DE ABORDAR UN DEBATE DE BASE XEOPOLITICO-SOCIAL…

A interpretación 
das efemérides 
é illada e non se 

integra no contexto 
xeopolítico-social.

A interpretación 
realízase con base 

en elementos 
moi superficiais 
do coñecemento 

xeopolítico-social.

A interpretación é 
coherente desde 

a perspectiva 
xeopolítico-social 

e permite entender 
mellor a efeméride. 

A interpretación é 
coherente desde 

a perspectiva 
histórica, xeopolítico-

social e científica, 
relaciónase de modo 
complexo con outros 

sucesos históricos 
e, en particular, 

con outros avances 
científico-técnicos.
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4. ACTIVIDADE
AXENTE TEMPORAL OIPAC 

(Organización Internacional para a Protección dos Avances Científicos)

Obxectivos: 

• Analizar os avances científico-técnicos desde unha óptica integral e
contextualizada.

Establecer métodos de recollida de información e posterior divulgación
científico-técnica.

Favorecer unha actitude curiosa e crítica na procura e exposición da formación.

Contidos:

• Os elementos destacados da personalidade ou evento elixido ou homenaxeado.

• Tipoloxías de textos: entrevista, noticia, discurso... 

• Presentación veraz e divulgativa da información.

Competencias chave:

Se ben a actividade permite desenvolver todas as competencias chave, incidirá espe-
cialmente na «competencia en comunicación lingüística», «competencias sociais e 
cívicas» (CSC), «competencia dixital» (CD) e «competencia en sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor».

Temporalización:

De 2 a 3 sesións de aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Recursos analóxicos ou dixitais (dispoñibles en liña ou sen conexión) para a busca de 
información.
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Desenvolvemento:

Selecciónanse quer por parte do/a docente, quer polo alumnado de modo colabora-
tivo, distintas personalidades homenaxeadas.
A aula divídese en grupos e cada grupo farase cargo dunha delas. 
Cada grupo de alumnas/os será, por tanto, un equipo de axentes temporais OIPAC 
(Organización Internacional para a Protección dos Avances Científicos). Os axentes 
temporais OIPAC viaxan a través do tempo coidando a memoria dos avances cien-
tíficos, a súa correcta interpretación e recoñecemento. Como parte da súa misión 
estarán encargados dunha ou varias das seguintes tarefas:

    • Os rexistros son fráxiles e pérdense, por iso os axentes temporais manteñen ao 
día a información de primeira man obtida das propias científicas e científicos. 
O equipo deberá facerlle unha entrevista ficticia á personalidade asignada e plasmar 
os resultados nun informe Top Public (licenza para divulgar). 

    • O recoñecemento do gran público é importante, pero tamén o é o da comunidade 
científico-técnica. Por iso deberán organizar a entrega dun premio á personalidade 
asignada nunha cerimonia intertemporal á que asistirán os máis insignes científicos/
as, tecnólogas/os, enxeñeiros/as e matemáticas/os de todos os tempos. Deberán 
escribir o hipotético discurso de entrega recoñecendo a súa traxectoria ou logro.

    • A grandeza dunha xesta científica non garante que sexa lembrada, de aí que os 
axentes temporais OIPAC teñen entre as súas tarefas coarse en prensa, radio, televi-
sión etc. e realizar pezas informativas que lle lembren ao gran público descubrimen-
tos ou persoas que teñen risco de ser esquecidas. O equipo elaborará unha destas 
pezas nun formato predeterminado ou da súa escolla.

Para a realización desta actividade será necesario un proceso de documentación 
importante por parte do alumnado. A maior madurez súa, maior autonomía na busca 
e selección de información, e na “posta en escena” do coñecemento adquirido.

Ampliación:

Desde a premisa dos axentes temporais OIPAC poden deseñar multitude de activida-
des creativas, como traer imaxinariamente a un científico ou científica do pasado a 
un laboratorio actual e inventar que impresións e conversas tería coas persoas que a 
día de hoxe traballan neles.
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Avaliación:

Valorarase a capacidade para seleccionar información e mais para integrar o coñe-
cemento no contexto histórico de acordo coa seguinte rúbrica:

25%DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50%  DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75%  DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

A información 
seleccionada é 
incidental ou de 

carácter moi básico, 
sen responder a un 
proceso contraste, 

selección e 
reflexión grupal.

A información 
seleccionada 

é mínima, pero 
relevante, 

respondendo a 
un proceso de 

contraste, selección 
e reflexión grupal. 

A información 
seleccionada é 

pertinente, responde 
a un proceso reflexivo 

de selección e 
contraste, pero 

consígnase de modo 
literal e non adaptada 
ao contexto histórico.

A información 
seleccionada é 

pertinente, completa 
e non excesiva, 
seleccionouse 

mediante un proceso 
de contraste reflexivo 

e consígnase unha 
reelaboración crítica 

dela con base no 
contexto histórico.

A posta en escena 
(texto, locución etc.) 

é contemporánea, 
coa excepción dalgún 

tópico histórico 
ou xeográfico.

A posta en escena 
(texto, locución etc.) 
é fundamentalmente 

contemporánea, 
pero inclúe algún 

elemento histórico ou 
xeográfico que axuda 
á contextualización. 

A posta en escena 
(texto, locución 

etc.) é axeitada ao 
contexto histórico e 
xeográfico mediante 

recursos simples.

A posta en escena 
(texto, locución 

etc.) é axeitada ao 
contexto histórico 

e xeográfico, 
despregando 

unha variedade de 
recursos creativos.
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5. ACTIVIDADE 
O CORREO GALACTICO

Obxectivos: 

• Analizar os avances científico-técnicos desde unha óptica integral e
contextualizada.

• Establecer métodos de recolla de información e posterior divulgación
científico-técnica.

• Favorecer unha actitude curiosa e crítica na busca e exposición da forma-
ción. 

• Fomentar a creatividade na divulgación.

Contidos:

• Os elementos destacados da personalidade ou evento elixido ou homenaxeado.

• Recursos didácticos e divulgativos na exposición do coñecemento científico 
(gráficos, infografías etc.).

Competencias chave:

Se ben a actividade permite desenvolver todas as competencias chave, incidirá espe-
cialmente na «competencia en comunicación lingüística», «competencias sociais e 
cívicas» (CSC), «competencia dixital» (CD) e «competencia en sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor».

Temporalización:

De 2 a 3 sesións de aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Recursos analóxicos ou dixitais (dispoñibles en liña ou sen conexión) para a busca de 
información.
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Desenvolvemento:

Selecciónanse quer por parte do/a docente, quer polo alumnado de modo colabora-
tivo, unha ou distintas personalidades ou eventos homenaxeados.

A aula divídese en pequenos grupos ou parellas e cada grupo farase cargo dun 
deles ou ben do mesmo desde distintas perspectivas.

Cada grupo de alumnas/os será, por tanto, un equipo de reporteiros d’O Correo Galác-
tico unha plataforma de noticias transmedia de ámbito interestelar cuxa misión é 
cubrir as noticias locais do Sector SS (Sistema Solar), un dos máis remotos dos sis-
temas coñecidos. No Sector SS só hai un pequeno planeta habitado, mais os seus 
avances científicos son chave no desenvolvemento dalgunhas das teorías e tecno-
loxías máis importantes do universo coñecido. Con todo, a raza que os desenvolveu, 
a humana, é bastante peculiar e o que para eles é facilmente entendible, é case un 
exercicio de ciencia ficción para o resto do Universo. A súa misión como reporteiros 
locais será levar a sección de «Ciencia Terrícola», en que mediante pezas informativas 
(formato determinado ou de su elección) explicarán ao resto de vida non terrestre da 
Galaxia, os avances científicos ou a relevancia histórica dos feitos e persoas home-
naxeados. 

Pero, coidado! o que para un terrícola é obvio, para un habitante de calquera dos 
exoplanetas habitados do sistema, non o é tanto. Haberá que explicar mesmo o 
máis obvio. 

Para a realización desta actividade será necesario un proceso de documenta-
ción importante por parte do alumnado. A maior madurez súa, maior autonomía 
na busca e selección de información, e mais na posta en escena do coñecemento 
adquirido.

Ampliación:

Concurso na aula para determinar cal das pezas informativas ocupa a portada.

Avaliación:

Valorarase a capacidade para seleccionar información e para integrar o coñece-
mento no contexto histórico de acordo coa seguinte rúbrica:
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25% DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% DA
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

A información 
seleccionada é 
incidental ou de 

carácter moi básico, 
sen responder 

a un proceso de 
contraste, selección 

e reflexión grupal

A información 
seleccionada 

é mínima, pero 
relevante, 

respondendo a 
un proceso de 

contraste, selección 
e reflexión grupal. 

A información 
seleccionada é 

pertinente, responde 
a un proceso reflexivo 

de selección e 
contraste, mais 

consígnase de modo 
literal e non adaptada 

ao contexto ficticio 
que se presenta.

A información 
seleccionada é 

pertinente, completa 
e non excesiva, 
seleccionouse 

mediante un proceso 
de contraste reflexivo 

e consígnase unha 
reelaboración crítica 

súa con base no 
contexto ficticio 
que se presenta.

Os recursos 
empregados na 
explicación son, 
na súa maioría, 
inadecuados, 

compostos 
por colaxes de 

elementos previos.

Os recursos 
empregados, aínda 

que adecuados, 
son reutilizados ou 

tomados de diversas 
fontes, pero sen 

reelaboración nin 
axuste ningún.

Os recursos 
empregados 

combinan algúns 
preexistentes

e outros de 
elaboración propia.

Os recursos 
empregados, 
adecuados e 

pertinentes son 
maioritariamente de 
elaboración propia 

ou ben provenientes 
da adaptación e 

adecuación doutros 
preexistentes.
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6. OUTRAS ACTIVIDADES

Calquera das actividades presentadas pode enriquecerse coas demais ou con 
pequenas actividades paralelas como:

• Pescudar unha teoría científica que xa se coñecía na época do/a homenaxea-
do/a e unha que non e comentar as súas implicacións.

• Localizar, visualizar e comentar un recurso audiovisual (vídeo, presentación 
etc.) sobre o tema ou a persoa elixida, de modo individual ou en grupo.

• Recrear algún experimento realizado polo/a homenaxeado/a (en caso de expe-
rimentos sinxelos).

• Localizar e expor na aula unha cita célebre (se procede) da persoa homenaxea-
da.

• Localizar ao menos tres persoas de países diferentes ou de épocas diferentes 
(ou tres mulleres se queremos centrarnos na igualdade) que traballen no mesmo 
campo do saber.

• Imaxinar a persoa homenaxeada como un superhéroe/superheroína. Desde esa 
premisa, realizar un concurso na aula para deseñar a quen sería o seu arquiinimi-
go ou supervilán ao que combater nun suposto cómic que relataría as súas aven-
turas. 

Bonus: Realizar un pequeno cómic coas aventuras. 
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7. ORIENTACIÓNS DA ACCESIBILIDADE UNIVERSAL

Deben seguirse as recomendacións que con carácter xeral, se aplican ao traballo na 
aula desde a perspectiva da inclusión e a atención á diversidade, adaptando recur-
sos, tempos e espazos ás necesidades de cada alumno ou alumna. En especial hai 
que lle prestar atención a:

• Ofrecer diferentes modos de acceder á información. Poden ser textos escritos, 
orais, adaptados a braille, explicacións en lingua de signos, debuxos en relevo, 
deseños en 3D, adaptación a pictogramas etc. A información multisensorial é be-
neficiosa para toda a aula. Un deseño en relevo ou un modelo 3D dun sistema pla-
netario, por exemplo, é útil non só para aquel alumnado con dificultades de visión 
ou con problemas de comprensión lectora, senón que dá unha visión máis ampla 
e completa a toda a clase.  

• Permitir que as tarefas supoñan a elaboración de resultados multisensoriais 
que fagan posible que todo o alumnado poida participar activamente na súa ela-
boración e explicación. Wanda Díaz-Merced3 perdeu a vista mentres era estudan-
te de grao en Porto Rico. Decidiu utilizar a sonificación para converter conxuntos 
de grandes datos a son audible e hoxe é unha reputada astrónoma que realiza 
mediante esta técnica as súas investigacións. Optar por modos de representa-
ción diferentes tamén permite facer avanzar a ciencia.

• Redactar toda información complementaria de modo claro e sinxelo. Podes 
utilizar as recomendacións de lectura fácil4. Non só son de utilidade para per-
soas con problemas de comprensión lectora (incluída a dislexia) senón que fan 
os textos máis entendibles para todo o mundo.  

• Unha cita atribuída a Albert Einstein (e probablemente apócrifa) di que non 
entendes realmente algo ata que es capaz de llo explicar á túa avoa. Non 
hai razón, por tanto, para deixar a ningún alumno/a atrás. Proxectos como 
PDI Ciencia (https://www.pdiciencia.com), Ciencia sin Barreras (https://www.
ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras) ou o Club de Astronomía 
para Ciegos (https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astrono-
mia-para-ciegos) son bos exemplos disto.

https://www.pdiciencia.com
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos


28GUÍA DIDÁCTICA - CALENDARIO CIENTÍFICO ESCOLAR 2021 

8. BIBLIOGRAFÍA

1 Innovación y Desarrollo Docente (2018). La línea del tiempo como recurso de apren-
dizaje. Recuperado de: https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/

2 ESRI España (2019).  El Atlas Digital Escolar. Recuperado de:
https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced

4Guías para elaborar textos en lectura fácil: 
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· Juan de la Cierva foi un enxeñeiro español.

· Juan de la Cierva inventou o autoxiro.

· O autoxiro é un medio de transporte que mestura un 
avión e un helicóptero.

· O 9 de xaneiro de 1923 Juan de la Cierva utilizou o 
autoxiro con éxito por primeira vez.

· Ernö Rubik é escultor e deseñador.

· Ernö Rubik inventou un xoguete que se chama cubo de 
Rubik.

· O cubo de Rubik é un crebacabezas.

· O 30 de xaneiro de 1975 Ernö Rubik rexistrou a patente 
do cubo de Rubik.

· Rexistrar unha patente é anotar de modo oficial que es 
o inventor.

XANEIRO /////////// INVENTOS //////////////////////////////////////////////
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· O 15 de febreiro de 2001 publicouse en Nature a 
secuenciación do xenoma humano.

·  Nature é unha revista científica moi importante.

·  O xenoma humano son as instrucións que hai nas nosas 
células para poder funcionar e facer outras células.

·  O xenoma humano está feito dun material chamado 
ADN.

· O 28 de febreiro de 1953 Francis Crick e James Watson 
decubriron a estrutura do ADN. A estrutura é a forma que 
ten algo, como é.

· O ADN é o material de que está feito o xenoma humano.

· A Francis Crick e James Watson déronlles un Premio 
Nobel polo descubrimento da estrutura do ADN.

· Un Premio Nobel é un premio moi importante que se 
entrega a persoas que fixeron cousas boas e importantes 
para a humanidade.

· Rosalind Franklin tamén traballaba na estrutura do ADN. 
As súas descubertas foron moi importantes. Rosalind 
morreu en 1958.

· Ninguén recoñeceu o traballo Rosalind Franklin.

¿?

FEBREIRO  ////////// XENETICA //////////////////////////////////////////////
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·  O 6 de marzo de 1937 naceu Valentina Tereshkova.

·  Valentina Tereshkova é unha enxeñeira e cosmonauta.

·  Cosmonauta é a persoa que viaxa ao espazo. Tamén se 
lle chama astronauta.

·  Valentina Tereshkova foi a primeira muller que viaxou ao 
espazo exterior.

·  Valentina Tereshkova usou unha nave espacial chamada 
Vostok 6.

·  O 14 de marzo de 1963 naceu Pedro Duque.

·  Pedro Duque é enxeñeiro e cosmonauta.

·  Pedro Duque é o primeiro cosmonauta español. Pedro 
Duque viaxou 2 veces ao espazo.

·  Agora Pedro Duque é ministro de Ciencia en España.

· Ministro é a persoa responsable dun tema ou área de 
traballo no goberno.

MARZO ///////////// EXPLORACIÓN ESPACIAL ///////////////////////////////
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· O 3 de abril de 1934 naceu Jane Goodall.

· Jane Goodall é primatóloga.

· Primatóloga é a persoa que estuda os primates, é dicir, 
os seres humanos e os nosos parentes animais máis 
próximos, caso dos monos, gorilas, chimpancés etc.

· Jane Goodall é famosa porque estudou como son as 
familias dos chimpancés.

· Tamén loitou para coidar os lugares en que viven.

� O 21 de abril de 1838 naceu John Muir.

� John Muir era naturalista.

� Naturalista era a persoa que estudaba o medio 
natural. Hoxe os naturalistas teñen diferentes nomes 
porque depende da súa especialidade. Por exemplo, hai 
oceanógrafos, que estudan os mares; botánicos, que 
estudan as plantas, e moito máis.

� John Muir defendeu moitos espazos naturais. Hoxe eses 
espazos son parques protexidos. 

ABRIL  ////////////// CONSERVACIONISMO ///////////////////////////////////
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� O 8 de maio de 1980 a Organización Mundial da Saúde 
certificou que xa non había varíola no mundo.

� A Organización Mundial da Saúde tamén se chama OMS. 
É unha organización que se preocupa polos temas da 
saúde en todo o mundo.

� A varíola era unha doenza moi perigosa.

� A varíola xa non existe grazas ás vacinas.

� As vacinas son medicinas importantes que evitan que 
teñamos unha enfermidade ou que a enfermidade nos 
faga moito dano.

� O 26 de maio de 1872 naceu Trinidad Arroyo Villaverde.

� Trinidad Arroyo foi a primeira muller oftalmóloga en 
España.

� Oftalmólogo é o médico encargado de coidar a vista. 
Aos oftalmólogos tamén se lles chama oculistas.

MAIO /////////////// SAÚDE ///////////////////////////////////////////////////



�
�

GUÍA DIDÁCTICA - CALENDARIO CIENTÍFICO ESCOLAR 2021                                                                                    6

� O 8 de xuño de 2021 é o Día Mundial dos Océanos.

� Este día, e todos os días do ano, hai que lembrar que os 
océanos son moi importantes.

� Hai que coidar os océanos e mantelos limpos.

� Os océanos producen a maior parte do osíxeno que 
respiramos.

� Osíxeno é o gas que collemos do aire nos pulmóns e que 
nos serve para respirar.

�  O 11 de xuño de 1910 naceu Jacques-Yves Cousteau.

�  Jacques-Yves Cousteau foi un oceanógrafo e explorador.

�  Oceanógrafo é a persoa que estuda os mares e océanos.

�  Jacques-Yves Cousteau loitou para defender os mares e 
océanos da contaminación.

�  A contaminación é a sucidade que se ve e mais a que 
non se ve.

�  Tamén gravou moitas películas e documentais nos que 
conta cousas moi interesantes do mundo submarino.

XUÑO //////////////// MAR ////////////////////////////////////////////////////
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� O 3 de xullo de 1865 naceu Mary A. Kingsbury.

� Mary A. Kingsbury foi bibliotecaria.

� Bibliotecaria é a persoa que coida e atende as 
bibliotecas.

� Mary A. Kingsbury foi a primeira persoa que se encargou 
dunha biblioteca escolar.

� Mary A. Kinsgbury loitou porque houbese bibliotecas 
escolares en todos os colexios e institutos.

� O 15 de xullo de 1799 descubriuse a pedra de Rosetta.

� A pedra de Rosetta é unha pedra que ten un texto en 
tres (3) idiomas diferentes: xeróglifo, demótico e grego 
antigo.

� Xeróglifos son os debuxos que utilizaban os exipcios 
para escribir.

� Demótico é un modo sinxelo de escribir os xeróglifos 
para que se parezan máis a letras.

� Grego antigo é o idioma que se falaba na Grecia clásica.

� Grazas á pedra de Rosetta sóubose como ler os 
xeróglifos exipcios.

XULLO ////////////// LETRAS /////////////////////////////////////////////////
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� O 11 de agosto de 1858 naceu Christiaan Eijkman.

� Christiaan Eijkman descubriu a importancia das 
vitaminas na alimentación.

� As vitaminas son unhas substancias que hai en certos 
alimentos e que son moi importantes para estarmos sans.

� A Christiaan Eijkman déronlle un Premio Nobel por este 
descubrimento.

� Un Premio Nobel é un premio moi importante que se 
entrega a persoas que fixeron cousas boas e importantes 
para a humanidade.

�  O 17 de agosto de 1737 naceu Antoine Parmentier.

�  Antoine Parmentier foi agrónomo e nutricionista.

�  Agrónomo é a persoa que estuda os cultivos.

�  Nutricionista é a persoa que estuda que comer e como 
comer para estarmos sans.

�  Antoine Parmentier estudou a pataca. Descubriu que a 
pataca era comestible.

�  Grazas aos traballos de Antoine Parmentier as patacas 
deixaron de estar prohibidas.

Vit B1

AGOSTO //////////// ALIMENTACIÓN E DIETA ////////////////////////////////
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� O 13 de setembro de 1956 presentouse o primeiro 
ordenador que gardaba dentro a información.

� Este ordenador era da empresa IBM.

� Antes deste ordenador a información só se podía gardar 
fóra dos ordenadores.

� O 23 de setembro de 1889 fundouse Nintendo.

� Cando se fundou, Nintendo era unha fábrica de naipes.

� Naipes son os xogos de cartas.

� Nintendo comezou a desenvolver videoxogos en 1975.

� Hoxe Nintendo fabrica videoxogos e consolas para 
xogalos e é moi coñecida.

SETEMBRO //////// INFORMATICA ///////////////////////////////////////////
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� O 1 de outubro de 1883 fíxose o primeiro ensaio de 
comunicación por teléfono en España.

� É dicir, o 1 de outubro de 1883 foi a primeira vez que dúas 
persoas en España falaron por teléfono.

� O 29 de outubro de 1969 fíxose o primeiro ensaio de 
comunicación por internet.

� Isto é, o 29 de outubro de 1969 foi a primeira vez que 
dúas persoas se enviaron algo por internet no mundo.

� Internet é un conxunto de redes de comunicación 
internacional.

� Este ensaio de comunicación por internet foi nos 
Estados Unidos.

OUTUBRO /////////// COMUNICACIÓNS //////////////////////////////////////
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� O 9 de novembro de 1795 naceu James Barry.

� James Barry foi un médico do exército.

� James Barry foi o primeiro médico que fixo unha cesárea 
en África con éxito.

� Unha cesárea é unha operación que se fai cando un bebé 
non pode nacer de modo natural.

�  O 15 de novembro de 1873 naceu Sara Josephine Baker.
Sara Josephine Baker foi médica.

� Sara Josephine Baker fixo moitos traballos que axudaron 
aos nenos e ás nenas.

� Grazas aos traballos de Sara Josephine Baker morreron 
menos nenos de causas que podían evitarse.

� Sara Josephine Baker publicou cinco (5) libros sobre 
como coidar os nenos e nenas para que estivesen sans.

NOVEMBRO //////// / NACEMENTOS //////////////////////////////////////////
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�  O 25 de decembro de 1901 naceu Richard Shope.

�  Richard Shope foi un especialista en enfermidades dos 
animais.

�  Richard Shope descubriu os influenzavirus.

�  Os influenzavirus son os virus que causan a gripe aos 
animais e aos seres humanos.

�   O 31 de decembro de 2019 deuse o primeiro aviso dunha 
nova enfermidade.

�  Esta nova enfermidade está causada por un coronavirus.

�  Os coronavirus son un tipo de virus que xa coñeciamos. 

�  A maioría dos coronavirus que coñeciamos causan 
arrefriados ás persoas.

�  Esta nova enfermidade é diferente dun arrefriado e máis 
perigosa.

�  Esta nova enfermidade chámase covid-19.

DECEMBRO////////// VIRUS //////////////////////////////////////////////////
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