
Aprende Física e diviértete: 

experiencia 2018/2019

Fomentando a integración a través da 
formación en Física e Reciclaxe

Profesoras: Ana Isabel Ares Pernas y María José Abad López

Centro: Escola Universitaria Deseño Industrial

Materia: Fundamentos de Física (1º curso-2º cuatrimestre)



2017/2018

ALUMN@S 12 (3 por grupo) 6 (2 por stand) 12 (2 por stand)

USUARI@S 16 niñ@s/adolescentes

en risco de exclusión social

18 adultos sen fogar 36 enfermidade mental 

(esquizofrenia)

LUGAR CENTRO CÁRITAS CENTRO AFAES

NECESIDADE

- Motivar cara ao estudo

(baixo rendemento escolar)

- Fomentar o pensamento

crítico e o interese pola

ciencia

- Fomentar o consumo 

responsable e o respeto 

polo medioambiente

- Formación en Física para a 

vida diaria ou búsqueda 

emprego

- Promover as relación

interpersoais con persoas

alleas ao centro

- Formación en contidos

diferentes aos habituais

- Promover o traballo en 

grupo e as relacións

interpersoais con persoas

alleas ao centro

SERVIZO

Formación a través de 4 talleres: 

2 experimentos divertidos e 2 

reciclaxe/reutilización

Feira científica sobre Física para 

a vida diaria (3 stands 

electricidade, óptica, densidade, 

etc..)

Feira científica (3 stands de 

Física para a vida diaria / 3 de 

reciclaxe e reutilización)

APRENDIZAXE

Contidos materia (coñecementos e habilidades)

Traballo efectivo en equipo. Traballo colaborativo

Capacidade de deseño, redacción e dirección de proxectos

Comunicación efectiva

Cidadanía

CÁRITAS
SAUDE MENTAL

FERROL EUME E ORTEGAL



ALUMN@S 11 (grupos de 1-2 por caixa) 12 (6 por centro) 17 (grupos de 2-3 por vídeo)

USUARI@S 60 (todas idades)

Síndrome Down

36 

Ancian@s Alzheimer

10 Personas xordas

(accesible para o resto)

LUGAR AULA EUDI 2 CENTROS AFAL CENTRO AXF

NECESIDADE

- Fomentar consumo 

responsable

- Promover o traballo en 

grupo e as relación 

interpersoais con traballos

motivadores e diferentes aos

habituais

- Relación xente xoven

- Contacto coa realidade

actual 

- Potenciar uso memoria 

epsicomotricidade

- Vídeos adaptados sobre 

Física e reciclaxe

- Visibilización e 

sensibilización para que os 

estudantes pensen neste

colectivo ao deseñar

novos produtos

SERVIZO

- Deseñar e fabricar 6 caixas

con materiais reciclados

para o proxecto da entidade

“Ponte nos meus zapatos”.

- Formación en reciclaxe e 

reutilización con materiais

adaptados. 

- Formación en separación de 

residuos a través de 

materiais adaptados e xogos

(co obxetivo de comparar o 

pasado coa época actual)

- Taller de reutilización de

materiais plásticos

- Deseño e edición de 6 

vídeos subtitulados sobre 

Física e reciclaxe

APRENDIZAXE

Contidos materia (coñecementos e habilidades)

Traballo efectivo en equipo. Traballo colaborativo

Capacidade de deseño, redacción e dirección de proxectos

Comunicación efectiva

Cidadanía

ASOCIACIÓN PERSOAS

XORDAS FERROLTERRA

AFALTEIMA DOWN





Avaliación competencias (rúbrica), cualitativa (reflexións), cuantitativa (enquisas)…

“Paréceme unha forma de aprender e ensinar xenial xa que ao ter que transmitir unha información a outras persoas a túa obriga de aprendelo ben é

maior” (Estudante Cáritas adultos)

“…axudoume a entender a situación de outras personas…” (Estudante Cáritas nen@s)

“…Facer o experimento e logo explicalo estivo moi ben, os alumn@s fixérono moi ben e o ambiente con eles foi moi bo” (Adulto Cáritas)

“…Grazas por ensinarnos Física deste xeito tan divertido…” (Nen@ Cáritas)

“ …concienciarnos dunha parte importante da nosa sociedade da que non somos conscientes e da que nos temos que preocupar en maior medida

…”(Estudante AFAES)

“…os rapaces portáronse moi ben e volvéronmo a explicar dunha maneira máis sinxela…” (Asistente AFAES)

“…saber adaptar materiais a colectivos con dificultades…” (Estudante AFAL)

““Tendes que vir máis veces a ensinarnos cousas novas, sodes novos e sabedes moito” (Asistente AFAL)

“Fíxome consciente de problemas nos que non tiña pensado antes” (Estudante TEIMA)

“Grazas por facer as caixas para nós e explicarnos” (Asistente TEIMA)

“Puidemos comprender as dificultades das persoas xordas e pensarei mais nelas cando deseñe produtos no futuro” (Estudante AXF)

““Moitas grazas aos estudantes por adaptar os vídeos para nós e pensar na nosa comunidade” (Asistente AXF)
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A actividade nos medios…


