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Que é D’tec ?

D’tec é un novo programa da Xunta de Galicia a
través da Axencia Galega de Innovación (GAIN)
para o fomento das vocacións científicotecnolóxicas dirixido a estudantes de primaria,
secundaria, bacharelato e ciclos formativos e a toda
a comunidade educativa de Galicia (xuventude,
profesorado e familias).
No marco desta iniciativa organizaranse diferentes
accións para poñer en valor a importancia da
innovación, a ciencia e a tecnoloxía como unha das
claves para o desenvolvemento de Galicia.
As primeras actividades previstas consisten nun
conxunto de espectáculos e talleres.
Todas as actividades son gratuítas.

Onde ?
Os espectáculos e talleres levaranse a cabo no Centro de
Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño en Ferrol.
O CIS Tecnoloxía e Deseño é un centro tecnolóxico que ten a
misión de aumentar a capacidade de innovación da industria
galega. Como centro tecnolóxico especializado no deseño e a
tecnoloxía quere contemplar entre os seus obxectivos fomentar
o interese e a vocación da xuventude pola ciencia e a tecnoloxía
nos seus ámbitos de coñecemento (Deseño, Tecnoloxías de
Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 3D, Industria 4.0 etc).
Por todo, se desenvolve o programa D’tec.
O CIS Tecnoloxía e Deseño pretende contribuír ao fomento
das vocacións científico-tecnolóxicas entre a xuventude.

Cando ?
Os primeros espectáculos e talleres celebraranse de outubro
a decembro de 2019.
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A quen vai dirixido?
Os talleres están deseñados para estudantes de último ciclo de
primaria (5º - 6º) e para estudantes de educación secundaria
obrigatoria (1º - 4º).
O espectáculo oriéntase a estudantes de educación
secundaria obrigatoria (1º - 4º), bacharelato (1º - 2º) e ciclos
formativos.
As actividades están deseñadas especificamente para cada
un dos grupos de idade á que se destinan, adaptándose os
contidos aos niveis do alumnado que asiste a cada sesión.

Espectáculo D’tec

“O futuro é hoxe”
Datas: 11 outubro | 18 outubro | 15 novembro | 13
decembro 2019
Duración: 1 hora
Horario das sesións: 10.00 h, 11.30 h e 13.00 h
Aforo limitado: 300 prazas por sesión

Taller D’tec

“Deseñando o Futuro”
Data: martes, 8 de outubro de 2019
Duración: 1 hora
Horario das sesións: 10.00 h, 11.30 h e 13.00 h
Aforo limitado: 30 prazas por sesión

Taller D’tec

“Mundos Virtuais”
Data: martes, 22 de outubro de 2019
Duración: 1 hora
Horario das sesións: 10.00 h, 11.30 h e 13.00 h
Aforo limitado: 30 prazas por sesión

Taller D’tec

“Aumentando a Realidade”
Datas: martes, 12 de novembro de 2019 | martes, 17 de
decembro de 2019
Duración: 1 hora
Horario das sesións: 10.00 h, 11.30 h e 13.00 h
Aforo limitado: 30 prazas por sesión

Talleres D’tec

UDCiencia

Datas: 4, 5, 6, 7 y 8 de novembro de 2019
Duración: 2 horas
Horario das sesións: 9:30h, 11:45h
Aforo limitado: 60 prazas por sesión

Whitepaper 2019

Como inscribo un grupo?
Para participar nas actividades debes rexistrarte a través da
seguinte ligazón: Inscrición Actividades D'tec
Para solicitar información adicional, podes poñerte en
contacto connosco a través de correo electrónico ou por
teléfono:
centros.gain@xunta.gal | 981 33 71 10

CIS Tecnoloxía e Deseño
A Cabana s/n - 15590 Ferrol
Coordenadas GPS: (43.49080580422493, -8.252599239349365)

11 outubro | 18 outubro | 15 novembro | 13 decembro 2019

Espectáculo D’tec
“O futuro é hoxe”

PROGRAMA

Que nos deparará o futuro inmediato? Que tecnoloxías triunfan e se
impoñen? A través de demostracións e interaccións cos asistentes iremos
descubrindo a importancia das novas tecnoloxías e o deseño na nosa vida
cotiá e o que implicarán estes campos no futuro máis próximo.
Descubriremos como o deseño e o Visual Thinking nos axudan a atopar
solución a problemas ou necesidades e desenvolver novos produtos que
basean o seu funcionamiento en tecnoloxías que nos achegan a un futuro
que parece xurdir dunha película de Ciencia ficción, con realidades
aumentadas, virtuais e mixtas que poderemos descubrir de primeira man.
O desenvolvemento desta actividade é moi dinámico, con constante
interacción entre o relator e o público, que participa de forma directa na
maior parte de experiencias que levan a cabo.

ESTRUTURA DO TALLER:
• Imaxinando o futuro. Cómo se imaxinaba a vida no século XXI a
principios do XX
• A tecnoloxía na evolución do mundo
o Que nos achega
o Que innovacións teñen éxito
o Exemplo de ideas que triunfaron e grandes fracasos
• Deseñando o futuro. Importancia do deseño e ferramentas como
o Visual Thinking
• O futuro que nos agarda
o Realidade Aumentada. Demostracións prácticas
o Realidade Mixta. Un paso máis aló
o Realidade Virtual. Experiencias con gafas de realidade
virtual
o Control de dispositivos mediante ondas cerebrais

8 de outubro de 2019

PROGRAMA

Taller D’tec
“Deseñando o Futuro”

Empregando distintas ferramentas como Tinkercad y Qlone os
participantes aprenderán principios básicos de deseño que
utilizarán para crear un produto que permita solucionar un
problema que se lles exporá durante o taller. Ao finalizar,
reflexionaremos sobre as solucións aportadas e disporemos da
posibilidade de imprimir o noso prototipo en 3D.

ESTRUTURA DO TALLER:
• Temos un problema. Que facemos?
• O visual thinking como ferramenta para resolver problemas
• Desenvolvemento de ideas e elaboración do noso primeiro
deseño
• Do deseño ao prototipo en 3D. Tinkercad y Qlone
• Refinado do deseño
• Impresión 3D de modelos. Técnicas e proceso
• Reflexión final

22 de outubro de 2019
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Taller D’tec
“Mundos virtuais”

Tras unha breve presentación na que descubriremos as bases
técnicas e científicas que rexen os sistemas de realidade virtual
e probar distintos dispositivos, utilizando o entorno CoSpaces,
crearemos e programaremos o noso primeiro mundo
totalmente inmersivo que posteriormente poderemos probar
con gafas de Realidade Virtual (VR).

ESTRUTURA DO TALLER:
• Bases científicas da VR
o Funcionamento da nosa visión
o Estereoscopía e visión
o Enganando o cerebro
• Evolución das tecnoloxías de VR
• Dispositivos de VR
o Google cardboard
o OculusRift
• Creación do noso primeiro mundo VR
o Iniciación a Cospaces
o Creación dunha contorna navegable
o Proba dos mundos con gafas inmersivas

12 de novembro de 2019 | 17 de novembro de 2019
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Taller D’tec
“Aumentando a realidade”

Un dos campos con máis futuro no campo da tecnoloxía é o da
realidade aumentada. Durante a actividade probaremos algúns
exemplos desta tecnoloxía para posteriormente, utilizando
distintas aplicacións, desenvolver os nosos propios contidos en
Realidade Aumentada (AR), creando un proxecto orientado a
resolver un problema que se exporá ao comezo da actividade.

ESTRUTURA DO TALLER:
• Que entendemos por aumentar a realidade?
• Exemplos tecnolóxicos do seu uso
o Educación
o Titoriais para o mundo da industria
• Temos un problema. Formulación do problema a resolver
• Ferramentas para a creación de contidos AR
o Con marcador
o Sen marcador
• Creación do noso primeiro contido AR para a resolución do
problema exposto
• Proba dos contidos creados
• Reflexión final

4, 5, 6, 7 e 8 de novembro de 2019

Talleres D’tec

UDCiencia
O obxectivo destes talleres é espertar a curiosidade pola
ciencia entre o alumnado. Estes talleres realízanse en
colaboración co grupo UDCiencia da Universidade da
Coruña.
Serán un total de 12 talleres prácticos en distintos
ámbitos da ciencia e a tecnoloxía, e permitirán coñecer
de primeira man o traballo de investigadores e
estudantes da Universidade da Coruña.
Os participantes dividiranse en dous grupos e cada
grupo realizará un roteiro. Os roteiros teñen unha
duración de 1 hora e 30 minutos.

Roteiro A
Taller A1:
Taller A2:
Taller A3:
Taller A4:
Taller A5:
Taller A6:

As pegadas da vida
Camiñando sobre a agua
Plantas ao límite
De que está feita a vida?
Química cotiá
O tren sabe o seu camiño

Roteiro B
Taller B1:
Taller B2:
Taller B3:
Taller B4:
Taller B5:
Taller B6:

A xeoloxía fálanos
A física dos corpos flotantes
A selva do mar
Microbioloxía: pequenos pero matóns
Enredando coas matemáticas
Vaia cousas máis raras fai a agua

Roteiro A

Talleres D’tec

UDCiencia

Taller A1:
AS PEGADAS DA VIDA

Taller A2:

A Te r r a a g o c h a m o i t o s
tesouros: animais e vexetais
que viviron hai millóns de anos.
Faremos unha viaxe a través
do tempo e coñecerás algúns
destes seres vivos extintos
que nos contarán, ademais
como era a Terra hai moito
tempo.

Aprenderemos por qué a
superficie dos líquidos se
comporta dun xeito diferente
ao seu interior; veremos
bechos e “bechoclips”.

As plantas teñen que
adaptarse ao medio no que
viven, e para iso desenvolven
unha serie de sistemas para
alimentarse. Coñecerás algúns
deles neste taller.

Taller A4:
DE QUE ESTÁ FEITA A VIDA?

Taller A5:
QUÍMICA COTIÁ

Taller A6:
O TREN SABE O SEU CAMIÑO

Que son as biomoléculas?
Onde se atopan? Cantas hai?
Ímoschas amosar e explicar a
través de experimentos
sinxelos e divertidos de
bioquímica e bioloxía
molecular.

Cueiros, cunchas mariñas,
bulebules de cores, hai
química en todo isto? Imos
realizar varios experimentos
para explicar diferentes
reaccións químicas.

Neste taller aprenderemos
como funcionan as rodas do
tren e como manteñen a súa
traxectoria. Podes pensar que
xa o sabes... pois trabúcaste!
Descubriremos toda a
enxeñaría que hai detrás.

CAMIÑANDO SOBRE A AGUA

Taller A3:
PLANTAS AO LÍMITE

Roteiro B

Talleres D’tec

UDCiencia

Taller B1:
A XEOLOXÍA FÁLANOS

Taller B2:
DOS CORPOS FLOTANTES

Taller B3:
A SELVA DO MAR

Montañas, terremotos, volcáns,
rocas, minerais,… Todo o que
non sabes que che gusta (e
que é moi impresionante)
explicarémoscho neste taller.
Quererás ser xeólog@!

Por que flota un barco? Por
que se afundiu o Titanic?
Neste taller aprenderemos
conceptos básicos sobre a
flotabilidade, o centro de
gravidade, ou o principio de
Arquímedes, entre outras
cousas.

Neste taller aprenderemos
cales son as especies de
macroalgas e microalgas das
nosas costas; a súa
composición en pigmentos e
os seus usos e aplicacións en
biotecnoloxía.

Taller B4:

Taller B5:

MICROBIOLOXÍA: PEQUENOS
PERO MATÓNS

ENREDANDO COAS
MATEMÁTICAS

Taller B6:
VAIA COUSAS MÁIS RARAS
FAI A AGUA

As bacterias fanse resistentes
aos antibióticos: como e por
que o fan? Como, cando e
para que debemos utilizar os
antibióticos? Responderemos
a estas preguntas explicando
os modos que teñen as
bacterias para producir
infeccións.

Exploraremos conceptos e
propiedades matemáticas das
curvas, superficies e rexións a
partir de material interactivo e
manipulable. Buscaremos o
tobogán máis rápido,
aprenderemos topoloxía
facendo letras con plastilina, e
descubriremos superficies
con curvatura feitas a base de
rectas.

Aínda que non o pareza, hai
moita tecnoloxía ao abrir unha
billa de auga. Neste taller
descubriremos todas as
cousas raras que fai a auga
no seu camiño cara ás nosas
casas.

