
Traballo	  de	  Investigación	   	   Experimental	  Design	  
	   As	   condicións	   do	   experimento	   contrólase	   para	   simplificar	   o	   estudio,	   así	   estúdianse	   os	   factores	   que	  
poden	  cambiar	  no	  experimento:	  as	  variables.	  
	   Para	  controlar	  o	  experimento	  e	  poder	  establecer	  relacións	  causa	  efecto	  é	  mellor	  se	  mantemos	  tódalas	  
variables	  constantes	  excepto	  unha:	  a	  variable	  independente	  ou	  manipulada.	  
A	  variables	  que	  esperamos	  cambie	  como	  resultado	  nesta	  variación	  é	  a	  variable	  dependente	  ou	  resposta.	  
	  
Os	  traballos	  escritos	  de	  laboratorio	  ou	  investigación	  levarán	  o	  seguinte	  formato:	  
	  
1.	  Nomes	  e	  título	   	  Names	  and	  title	  
	  
2.	  Introdución	  e	  obxetivo	   	  	  Introduction	  /	  Background	  
	  	  	  
3.	  Pregunta	  ou	  Hipótese.	  	   Hypothesis	   Pode	  facerse	  en	  forma	  de	  pregunta,	  ou	  da	  seguinte	  forma:	  	  	  "	  	  
Se	  .....	  logo	  .....	  	  porque	  ....	  "	  	  If	  ......	  then.....	  	  because	  .......	  	  "	  
	  
4.	  Materiais	  e	  método	  	  	  	  Materials	  and	  procedure.	  	  	  Lista	  de	  tódolos	  materiais	  utilizados	  no	  
experimento	  ou	  actividade.	  	  	  Deberanse	  engadir	  fotografías.	  O	  método	  deberá	  ser	  descrito	  Paso	  a	  Paso	  
	   Step	  1	  	  	  Step	  	  2	  
	  
5.	  	  Variables	  	  	  	  	  Variables	  
Variables	  controladas	  	  	  Controled	  variables.	  	  	  Unha	  lista	  dos	  	  factores	  que	  non	  cambian	  no	  experimento	  
Variable	  independente	  	  (	  ou	  manipulada)	  	  	  Independent	  or	  manipulated	  variable.	  	  Identifica	  a	  variable	  
que	  no	  experimento	  si	  cambia	  
Variable	  dependente	  	  	  Dependent	  or	  responding	  variable	  	  	  	  Identifica	  o	  que	  sucedeu	  despois	  dun	  
cambio	  na	  variable	  independente.	  
	  
6.	  Datos	  e	  resultados	  numéricos	  	  	  Data	  and	  results	  	  	  Inclúe	  táboas	  	  	  (cos	  datos	  numéricos	  )	  	  e	  gráficas.	  	  
Recorda	  que	  a	  variable	  independente	  vai	  colocada	  no	  eixo	  	  "x"	  	  e	  a	  variable	  dependente	  no	  	  "	  y	  "	  .	  	  as	  
gráficas	  deben	  estar	  feitas	  en	  papel	  cuadriculado	  ou	  milimetrado	  
	  
7.	  	  Conclusións	  	  	  Conclusions	  	  	  	  	  Descripción	  incluíndo	  as	  evidencias	  que	  apoian	  esas	  conclusións.	  	  
Deberase	  indicar	  se	  os	  resultados	  apoian	  a	  hipótese	  ou	  non.	  	  Neste	  caso	  débese	  suxerir	  as	  posibles	  
causas.	  	  E	  pódese	  suxerir	  outra	  investigación.	  
	  
8.	  	  Fotos	  	  que	  demostres	  o	  traballo	  feito.	  	  Levará	  unha	  autoevaluación	  escrita	  	  	  	  Assesment	  	  	  de	  cada	  
membro	  do	  grupo	  en	  forma	  de	  nota	  de	  	  	  0	  	  a	  1	  	  de	  cada	  membro	  do	  grupo.	  
	  
9.	  	  e	  10.	  	  Presentación	  	  escrita	  e	  oral,	  sempre	  cuidando	  que	  sexa	  moi	  boa.	  
	  
 
GRUPOS DE 3- 4 - 5 PERSOAS  ( no caso de 5 persoas o traballo debe ser bó ou a califiación será menor) 
 
Califcación: aumentará ata +/-1 punto a nota final 
- 0.4  non presentado a tempo  ou non presentado 
+ 0.2  ausencia de máis de 2 apartados  ( ou moi mal) 
+ 0.5  se faltan 1-2 apartados ( ou están moi mal)  
+ 0.7  algún apartado está incompleto ou falta, ou se non se presenta oralmente. Se faltan nomes 
+0.9  con tódos os apartados, completos e ben presentados. Unha boa presentación oral.  En inglés será +1 
CALENDARIO: 
Antes do 16 de decembro:  entrega por escrito dos nomes e da pregunta ou hipótese 
Antes do 30 de xaneiro entrega dun guión do traballo desenvolvendo os apartados 1-2-3-4-5 
Recollida de datos e elaboración de táboas e gráficos. Fotos. Entrega destes datos antes do 29 de febreiro 
Entrega do traballo antes do 31 de marzo 
Presentación meses  maio e xuño 



  
Temas posibles para os vosos proxectos: 
 
Plantas: 
Afectas as ondas electromagnéticas do fogar ás plantas? 
Cantas sementes ten unha mazá? 
Que froitas teñen proteasas? 
Afecta a grosor da pel á conservación das laranxas? 
Afecta a contaminación dos coches ó tamaño das follas das árbores? 
Hai relación entre o tamaño dunha planta ó tamaño das follas? 
Cal é o mellor antioxidante: o limón, a laranxa?  E outras froitas? 
 
Animais 
Observación de animais domésticos e as súas reaccións a : música, tv, etc  
Que música lle gusta ó meu can? 
 
Corpo humano 
Afecta a música á presión sanguínea'  (pulso, nº inspiracións, ...) 
Afectan os video xogos á presión sanguínea'  (pulso, nº inspiracións, ...) 
É diferente a resposta a ilusións ópticas nos mozos e nas mozas? 
Como afecta a cor á memoria? 
Estan relacionadas as pisadas dactilares coa intelixencia? 
Podemos manexar mellor a dieta comendo coa man non dominante? 
 
Xeoloxia 
Compara o incremento da temperatura na terra e no aire 
 
Astronomía 
Cantos cm aumenta a miña sombra diariamente? 
 
Física 
Afecta a cor dos globos ó seu efecto electrostático? 
 
Química 
Que comemos nas chuches coloreadas?  Cromatografía 
	  
	  
 
 
Axuda:  
 
http://www.education.com/sciencefair/  
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas.shtml#browseallprojects          
 
http://www.sciencekids.co.nz/projects.html 
 
http://www.hometrainingtools.com/a/science-projects/c/science-fair-projects 
  
 
Busca en google: "Science Project ideas".  
 
Premio Luis Freire:  http://mc2coruna.org/luis-freire/convocatoria-es.html 
 



Instrucións para elaborar a escrita do proxecto: 
 
A implantación da nova Lei LOMCE en 3º da ESO trouxo algún cambio: un novo 
tema para traballar o Método Científico. 
Os Departamentos de Ciencia e Tecnoloxía do IES Rosalía consideran que este 
tema podería ser abordado conxuntamente e dun modo práctico, é dicir realizando 
unha pequena investigación ou proxecto. 
Este curso 2015-16 faremos un proxecto baseado nos apartados mencionados 
nesta mesma guía algo máis arriba. 
Tamén debemos mencionar que enviamos os proxectos proposto ó Premio Luís 
Iglesias dos Museos Científicos da Coruña e foron aceptados a grande maioría. 
Así, para rematar os traballos e presentalos imos seguir os seguintes pasos. Para 
presentar os proxectos na aula e poder subir a nota final, os traballos deberan 
escribirse seguindo o esquema anterior da primeira páxina, é dicir apartado por 
apartado, os 8 puntos, e 
desenvolver cada 
apartado. 
Unha vez escrito, os 
feitos no ordenador en 
formato doc, deberán 
gardarse tamén en 
formato pdf.   Outra 
opción é facer un póster o 
tríptico, algo así: 
é dicir feito a man e 
pegando as gráficas e as 
fotos realizadas 
 
En calquera caso 
podedes subir os vosos traballos o seguinte blog 
 
https://blogrosalia.wordpress.com 
 
Para subir os vosos traballos neste blog seguiredes os seguintes pasos: 
 
1. Na paxina do blog  https://blogrosalia.wordpress.com. abaixo á dereita clikades 
en ACCEDER (en META) 
2.   Aparece un cadro con usuario:   iesrosalia    e contrasinal:   alameda12 
3.  Nova pantalla.  Na esquerda, clikades en entradas e abrides nova entrada 
4.   Arriba nun recadro rectangular escribides o título do voso traballo 
5. No seguinte cadro máis grande algo máis abaixo escribides o voso nome ( ou 
nomes) ,  grupo  e un resumo do voso traballo. 
6.  Debedes engadir o voso traballo enteiro en formato pdf:  clikades en Engadir 
multimedia, ábrese un cadro e arrastrade o voso traballo aí, clikades 3º o voso 
grupo na dereita categorías.  CANDO ESTÉ LISTO CLIKADES EN PUBLICAR,  
senón non se publicará. 



7. Abrides de novo a páxina  https://blogrosalia.wordpress.com   e comprobades 
que todo está ben. Podedes volver a facer tódolos pasos e cambiar algo 
 
A información do Premio Luís Freire podedes atopala aquí:  
http://mc2coruna.org/luis-freire/convocatoria-es.html 
 
 
Os traballos en pdf deste blogrosalia serán enviados ós Museos da Coruña pola 
profesora de Bioloxía. 
 
Tódolos traballos escritos serán presentados na aula, ou ben a partir do blog, ou en 
presentación ppt (achegado polo grupo nun pincho)  e utilizando o ordenador da 
aula.  Se o traballo ven nun póster ou tríptico será presentado como tal na aula e 
poderá ser mostrado tamén nun taboleiro do IES Rosalía. 
 
TÓDOLOS traballos deberán levar os nomes do alumnado e grupo.   


