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COORDINADOR/A STEMBACH DA FACULTADE DE QUÍMICA: 

NOME: Marta Teijeira Bautista 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: qomaca@uvigo.es TELÉFONO: 986 812 280 

 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: Ignacio Pérez Juste 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: uviqpipj@uvigo.es TELÉFONO: 986 813 806 

 

Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx.4): 

 

TÍTULO DO PROXECTO: 

AS CORES DA QUÍMICA 

RESUMO: 

A cor é unha propiedade dos obxectos que os humanos percibimos coma resultado da 
interacción da luz cos nosos ollos. Os obxectos adquiren cor porque absorben, reflexan e 

emiten luz. Neste proxecto o estudantado experimentará a maneira na que a química 
nos permite coñecer a orixe da gran diversidade de cores presentes na natureza e 
controlar e cambiar a cor dos obxectos. 

 

OBXECTIVO: 

O obxectivo deste proxecto é iniciar ao estudantado nas actividades de investigación a 
partires de experimentos relacionados coa cor dos obxectos. Con isto pretendese que 
os/as estudantes aprendan as bases do método científico, que comprendan a 
importancia do traballo rigoroso e ordenado e que desenvolvan unha mentalidade 

analítica e crítica. Tamén se busca fomentar o traballo en equipo e desenvolver 
competencias transversais como a capacidade de comunicación oral e escrita. 

 
PLAN DE TRABALLO: 

O plan de traballo desenvolveríase nas seguintes etapas:  
 
1. Recompilación de información: os estudantado deberá adquirir información sobre 

aspectos como a natureza da luz, os procesos de absorción e emisión que determinan a 
cor dos compostos químicos e as características das sustancias químicas que se han de 

estudar. 
 
2. Traballo experimental: realízanse experiencias con compostos químicos que emiten 

ou absorben luz, prepáranse diferentes solucións para establecer como controlar e/ou 
cambiar a súa cor e empréganse técnicas espectroscópicas que permiten obter 
información cuantitativa e cualitativa dos compostos estudados. (Nota: parte deste 

traballo experimental pódese levar a cabo nos laboratorios da Universidade de Vigo). 
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3. Análise e discusión de resultados: a partires da análise dos datos e resultados obtidos 
deberase tentar responder ás cuestións expostas sobre a orixe da cor e as posibilidades 
que proporciona a química para os cambios de cor. 
 

4. Redacción e presentación do traballo: a derradeira fase consiste en elaborar unha 

memoria seguindo o modelo dun traballo científico e preparar unha exposición oral do 
mesmo. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

As actividades complementarias específicas relacionadas con este proxecto serán a 
realización de visitas a laboratorios da Universidade de Vigo para que os estudantes 

coñezan o material, a instrumentación e os procedementos de traballo nun laboratorio 
de química. Ademais, nalgunha das visitas levaranse a cabo etapas de traballo 
experimental. Por outra banda, tamén se han realizar as actividades complementarias 

que organice a Facultade de Química como centro incluído no programa STEMBach. 

 

NOTA: toda a información incluída neste documento é orientativa, de maneira que as 
condicións concretas da realización deste proxecto sempre se han establecer unha vez 

postas en común co estudantado interesado e o seu profesorado. 
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