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I Concurso de Comunicación Científica do Instituto 
Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE C3) 

Semana da Ciencia, 12 a 16 de novembro de 2018 

O obxectivo deste concurso é estimular a produción de recursos educativos para 

achegar a todo o mundo os fundamentos da Física, en particular a estudantes de ensino 

secundario e superior. 

A participación no concurso está dirixido ao persoal investigador dos organismos 

públicos de investigación; a estudantes de doutoramento, máster ou grao; ao 

profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato que traballan no ámbito 

da docencia da Física e aos profesionais de divulgación científica e xornalistas. 

Está rexido polas seguintes regras: 

1. Estrutura do concurso 

Divídese en tres categorías: a) monólogos científicos, b) experimentos, demostracións e 

aplicacións para dispositivos móbiles, c) artigos de divulgación. 

a) Monólogos científicos 

Convócase un concurso de monólogos científicos con temática relacionada coa Física, 

especialmente aquela que é obxecto de estudo nas liñas de investigación do IGFAE. A 

duración máxima do monólogo será de tres minutos e non se permitirá o uso de 

proxector ou ferramentas audiovisuais. Será realizado en galego, español ou inglés na 

tarde do día 15 de novembro na Aula Magna da Facultade de Física da Universidade de 

Santiago de Compostela (USC). 

Prazo de inscrición : ata o día 2 de novembro ás 23:59 (hora en Santiago de Compostela). 

Xeito de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo-e... 

monologos-C3-2018@igfae.usc.es 

... que inclúa nome e apelidos do/ a concursante, título do monólogo, teléfono de 

contacto e un breve parágrafo que nos permita presentarvos (es estudante?, 

profesor/ a?, centro?, curso?...). Se o número de monólogos rexistrados excedera a 

capacidade de acomodalos nunha única sesión, a organización resérvase o dereito de 

solicitar aos/ ás participantes un vídeo coa súa intervención para realizaren unha 

selección previa. 
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IGFAE Science Week 2018: Lista de charlas para institutos  

Néstor Armesto Perez (nestor.armesto@usc.es) 

“A Física de Partículas e o CERN”  

 

Hector Alvarez Pol (hector.alvarez@usc.es) 

“Do corazón da materia ao interior das estrelas”  

 

Xabier Cid Vidal (xabier.cid@usc.es) 

"A miña experiencia no CERN: en galego tamén facemos ciencia!" 

 

Anxo Fariña Biasi  (anxo.farina@usc.es) 

"La Física supera al sentido común"   

 

Ana Garbayo Peón (anagarbayopeon@gmail.com) 

"Historia de la gravedad"  

 

Javier Mas Solé (javier.mas@usc.es) 

“De horizontes cercanos a horizontes lejanos” (agujeros negros)  

“Ondas gravitacionales,astronomía de oído” Javier Mas Solé  

 

Daniele Musso (daniele.musso@usc.es) 

“Fisica de partículas en un trozo de metal“ (ondas y partículas)  
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Carlos  Pajares  (pajares@fpaxp1.usc.es) 

“Three first minutes of the Universe”  

“De que están feitas as cousas?”  

“De lo más pequeño a lo más grande del Universo.”  

“Causalidad y los principios de la Mecánica Cuántica”  

 

Víctor Vila Pérez (victor.vila@usc.es) 

"Acercándonos al acelerador de partículas más grande del mundo"  

 

Alejandro Vilar López (alejandrovilar.lopez@usc.es) 

"E Hawking dixo, fágase a luz!",  
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