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Todos os veráns organízanse Campus Científicos de 

Verán en diferentes universidades de España. 

Un CCV é un campamento para os alumnos de 

cuarto da ESO e primeiro de BACH cos mellores 

expedientes españois, nos que se ofrecen 

actividades científicas combinadas con outras 

culturais, deportivas e lúdicas.  Este programa é 

froito da colaboración do Ministerio de Educación 

e diferentes universidades e reciben a cualificación 

de Campus de Excelencia. Cada universidade 

admite aproximadamente 30 alumnos que 

traballan en pequenos grupos nas diferentes 

disciplinas científicas en quendas dunha semana. 

Alóxanse en residencias universitarias no propio 

campus e son atendidos por monitores licenciados 

en carreiras científicas. As clases son impartidas 

por profesores de ensino secundario e das propias 

universidades. 

Nós, catro alumnas de segundo de BACH, todas 

correspondentes xuvenís, tivemos a gran 

oportunidade de participar neste proxecto o ano 

pasado.   

Ángela Costas e Lucía Cuadrado 

Nós tivemos a sorte de coincidir na mesma 

universidade, Universitat Jaume I de Castellón e no 

mesmo proxecto: Ciencias para la vida. Alí 

realizamos actividades de Química e Bioloxía. En 

Química coñecemos de primeira man a utilidade de 

produtos do día a día na investigación, coma a 

lombarda (que empregamos de indicador de pH) e 

fabricamos nylon,  blandiblú... Foi unha gran 

oportunidade para achegármonos ao  material de 

laboratorio. En Bioloxía familiarizámonos co 

microscopio para observar a mitose das células, a 

súa plasmólise e turxencia.  Recomendamos esta 

experiencia porque á parte dos coñecementos 

adquiridos, tamén coñecemos xente de toda 

España cos nosos mesmos intereses. 

Lucía Huergo 

Eu fun a Andalucía ao proxecto chamado Do micro 

ao macro que se realizou na Universidade de Cádiz, 

na que tiña lugar un proxecto chamado Ceimar, 

dedicado principalmente ao estudo da vida mariña 

da costa gaditana. O gran traballo realizado pola 

facultade permitiunos coñecer de forma detallada 

a rutina dos profesionais que alí traballaban. 

Dentro das nosas actividades atopábase a visita 

cada mañá ás salinas, nas que ademais de ver 



 
dende dentro a extracción de sal, puidemos 

recoller mostras de microorganismos e observar 

con materiais especializados os animais que alí 

vivían. Polas tarde dedicabamos a maior parte do 

tempo a visitar a cidade e a facer actividades 

acuáticas. Tendo a climatoloxía do noso lado, 

puidemos practicar vela, surf e moitos outros 

deportes de grupo que axudaban a fortalecer as 

fermosas amizades que alí se formaran.  

Clara Mariana 

Foi unha gran experiencia, paseino moi ben. Asistín 

ao proxecto Como usar as  Matemáticas para 

entendernos na Facultade de Matemáticas da 

Universidade Politécnica de Valencia. 

No meu proxecto fixemos unha introdución a 

aritmética modular, traballamos sobre a Teoría de 

Códigos para comprender o funcionamento de 

códigos de uso cotidián como a letra do DNI, os 

códigos de barras ou os números das contas 

bancarias, e ademais, aprendéronnos como se 

cifran mensaxes mediante técnicas matemáticas, 

tanto na pasado como na actualidade.  

Esta experiencia é unha forma de aprender 

divertíndose, achegarse un pouco máis ao mundo 

universitario que temos xa próximo e sobre todo 

coñecer xente nova de toda a península e das illas. 

Xente que comparte as mesmas inquedanzas ca 

min. 

Animámosvos a participar este ano: 

Campus Científicos de Verán 2017 

O Ministerio de Educación convoca 1.920 axudas para 

participar no ano 2017 no Programa Campus Científicos de 

Verán para alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de 

marzo de 2017. 

Máis información no BOE do 6 de marzo de 2017 e 

en www.campuscientificos.es 

http://www.campuscientificos.es/

