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Que as plantas teñen un pe-
ríodo de adolescencia coma nós, 
os humanos; que o mesmo ve-
xetal que nos permite gozar dos 
flocos de millo podería servir pa-
ra facer funcionar un coche; ou 
que a coliflor cheira tan mal po-
la culpa do ácido sulfhídrico son 
cousas que sabemos grazas a 
Ciencia, esa materia que salta 
dos libros e o aula ao noso día a 
día para explicarnos o mundo no 
que vivimos.  

Ás veces aseméllasenos afas-
tada de nós, só cousa de grandes 
fitos e descubrimentos; pero na-
da máis lonxe da realidade, todos 
nós podemos facer ciencia e to-
dos a necesitamos para com-
prender algunhas das cousas 
máis básicas da nosa vida: por 
que sentimos frío?, por que nos 
gusta tanto o chocolate? ou mes-
mo por que se sosteñen os edifi-
cios? Todas estas preguntas te-
ñen algo en común: unha res-

posta científica. E o mesmo oco-
rre coa desaparición dos dino-
sauros, o funcionamento do no-
so corazón, a forma na que se 
manteñen no aire os avións, e ca-
se calquera cousa que se vos oco-
rra.  

Co desafío de demostrarnos 
todo isto e moito máis, o CSIC e 
FARO EDUCA volven ao cole 
cunha nova edición da sección 
‘Ciencia para o día a día. O CSIC 
responde’, na que, un martes de 
cada dous, poderemos ler en pri-
meira persoa a membros do per-
soal da Unidade de Cultura Cien-
tífica CSIC-Galicia, atopar curio-
sidades da ciencia, ideas para fa-
cer experimentos na casa ou me-
llorar a nosa pegada ao medio 
ambiente, ademais de descubrir 
como avanzan as distintas inves-
tigacións en marcha actualmen-
te.  

Unha rama do saber humano 
á que nos achegaremos para in-
teriorizar o seu método e aplica-
lo deste xeito no noso día a día: 
observar, plantexar unha pre-

gunta, investigar, elaborar una 
hipóteses, probar esa hipóteses e 
arroxar unha conclusión.   

Porque a Ciencia non é cousa 
de grandes superheroes que vi-
ven noutro mundo, senón de 
persoas curiosas que decidiron 
facerse preguntas desde ben ne-
nos e traballar en equipo, pasiño 
a pasiño, avance a avance, para 
respondelas e ofrecer solucións á 
nosas sociedade ¿Ti podes ser un 
científico ou unha científica? Por 
suposto que si; de feito, pode que 
xa o esteas a ser sen sabelo.   

Profesionais coma Dolores 
Garabana e Paz Sampedro,  Cien-
tíficas Titulares do Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO-
CSIC), que nos amosaron a im-
portancia da xestión sostible dos 
recursos pesqueiros á hora de ter 
sempre peixe fresco; ou de Am-
paro Rubio Martínez, Científica 
Titular e investigadora do Insti-
tuto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento (IEGPS - CSIC), que 
nos descubriu que, xa na Idade 
Media, había mulleres empren-
dedoras en Galicia; ou Álvaro 

Minguito, fotógrafo documenta-
lista e colaborador con diversos 
proxectos arqueolóxicos do Inci-
pit-CSIC en África, que trouxo ás 
páxinas de FARO da ESCOLA na-
da máis e nada menos que fotos 
do noso pasado; Carmen Martí-
nez, investigadora da Misión 
Biolóxica de Galicia CSIC, cunha 
flor única no mundo para facer 
perfume e mesmo usar como in-
grediente nas nosas receitas; ou 
Jesús Gago, Oceanógrafo quími-
co e investigador do Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO), 
quen nos mergullou nas profun-
didades do mar para concien-
ciarnos da importancia de apos-
tar pola economía circular e reu-
tilizar os nosos xoguetes.  

Eles son só un exemplo das 
firmas que pasaron por esta sec-
ción o ano pasado para espertar 
o noso interese e amosarnos que 
non fai falla ir a Antártida para 
viaxar moi lonxe coa nosa mente. 
Desde a clase, na casa ou men-
tres xogamos na rúa ou na praia 
podemos facer Ciencia e, quen 
sabe, pode que algún día, cando 
sexamos maiores, entón si: parti-
cipemos nunha desas incribles 
expedicións do CSIC no Polo Sur. 

SABÍAS 
■■■■ 

LA PRIMERA 
“NIÑA DEL AÑO” 

Gitanjali Rao fue nombrada 
Kid of the Year por la revista Time 
en 2020, la primera de su edad 
(15 en aquel momento) en con-
seguir el título. ¿Por qué? ¡Gitan-
jali es ahora mismo la científica 
más joven del mundo! Ha creado 
instrumentos para medir la con-
taminación en el agua y patenta-
do apps para detectar el cibera-
coso. 

■■■■ 

EL HOMBRE QUE CREÓ 
UN LUGAR PARA JUGAR 

Si te hablo de Eric McMillan 
no tendrás mucho que decir. Si 
añado que es un diseñador ca-
nadiense tampoco. Pero ¿y si te 
cuento que es el inventor de la 
mismísima piscina de bolas? 
McMillan diseñó en los años 70 
los primeros parques para niños 
como los que conocemos hoy en 
día, con  redes de escalada, tiroli-
nas y hasta zonas acuáticas. ¡Gra-
cias, Eric! 

■■■■ 

DESCUBRIMIENTOS 
¡POR ACCIDENTE! 

Ser un científico implica es-
fuerzo, trabajo y estudio. Pero a 
veces, los grandes descubrimien-
tos suceden por accidente. Eso le 
pasó a Alexander Fleming, que se 
fue de vacaciones y, cuando vol-
vió, se dio cuenta de que se había 
dejado olvidadas unas placas con 
cultivos en el laboratorio. Las ob-
servó atentamente y encontró un 
hongo que había eliminado a to-
das las bacterias que lo rodea-
ban. Gracias a este despiste, aho-
ra tenemos los antibióticos. 

DIVULGACIÓN 
 ‘Ciencia para o día a día’ ela-
bórase coa colaboración de 
persoal do CSIC a través da 
Unidade de Cultura Científica 
CSIC-Galicia.
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CIENCIA PARA O DÍA A DÍA. O CSIC RESPONDE

O CSIC presenta unha nova edición da sección 
‘Ciencia para o día a día’ para este curso 

Ti tamén podes 
ser científic@!

Non é cousa de 
superheroes doutro 
mundo, senón de 
persoas curiosas que 
decidiron facerse 
preguntas desde nenos

 
// SHUTTERSTOCK


