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Liñas de actuacións 

O profesorado ven organizando e participando en diferentes actividades de divulgación da 

Microbioloxía desde 2009. Desde xullo de  2017 participa na rede española SWI@Spain (Small World 
Iniciative) que é un proxecto educativo baseado na metodoloxía de aprendizaxe-servizo.  O proxecto 
SWI naceu na Universidade de Yale en 2012 coma un proxecto de investigación colectivo, 

colaborativo e creativo implicando a estudantes de secundaria e bacharelato no descubrimento de 
novos antibióticos. 
 

 

Obxectivos 

Os obxectivos que perseguen o grupo de traballo son os seguintes: 

- Incrementar a vocación científica do alumnado de grao e mestrado da Facultade de Ciencias 
(Campus de Ourense) e Facultade de Bioloxía e Facultade de Ciencias do Mar (Campus de 
Vigo) a través da participación na solución de problemas  

- Facer que o devandito alumnado participe na  solución de problemas reais. Por exemplo, 
busca de novos antibióticos mediante campañas de crowdsourcing. 

- Involucrar á xuventude na educación da sociedade no uso racional dos antibióticos. 

- Desenvolver obradoiros en escolas e institutos desenvolvidos polo alumnado. 

- Difundir diferentes aspectos da microbioloxía na sociedade e redes sociais. 
 

 

Plan de traballo 

Para implantar o programa SWI na Universidade de Vigo e contorna para o ano académico 2018-19 

o grupo ten previsto: 

- Contactar co profesorado dos centros de educación secundaria e institutos interesados en 
participar neste programa mundial de ciencia cidadá. 

- Convocar a estudantado universitario que teña cursada a materia de Microbioloxía Xeral 
para que de feito voluntario fagan unhas prácticas especiais de tres días de formación 
específica no programa. 
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- Visita en 5 ocasións aos Centros de Educación Secundaria e Bacharelato, xunto con un/ha 
docente para transmitir o problema do mal uso e/ou abuso dos antibióticos, así como 

ensinar ao estudantado dos últimos cursos de secundaria e bacharelato a buscar novos 
antibióticos a partir de microorganismos do solo seguindo o método científico.  

 

 
  

 


