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que teñen en común a ponte do 
Burgo, un globo de Bob Esponja, o 
Manneken Pis e un bo cocido gale-
go? A simple vista, non demasia-
do, xa que están feitos de distintos 
materiais, cores e texturas, pero 
desde o punto de vista da ciencia a 
resposta é moi sinxela: os catro es-
tán feitos da materia que dá forma 
a todo o que hai no Universo.

Amena e accesible, con proxec-
cións na pantalla, exemplos e 
comparacións adaptados á idade 
do público. Así foi a charla que 
o físico pontevedrés Daniel Do-
mínguez Vázquez ofreceu onte a 
un grupo de alumnos de 5º e 6º e 
Educación Primaria do CEIP San 
Benito de Lérez. A iniciativa forma 
parte do programa ‘Encontros na 
biblioteca con..’, cuxo obxectivo 
é que os rapaces tomen contacto 
con persoeiros e profesionais de 
distinta índole. 

A física de partículas é a espe-
cialidade deste mozo de 29 anos, 
que desde 2011 traballa como in-
vestigador no Centro Europeo de 
Investigación Nuclear (CERN) de 
Xenebra (Suíza). O director do co-
lexio, Luis Losada, agradeceulle 
que dedicase un momento das 
súas vacacións na cidade para pre-
parar e ofrecer a charla. «Dentro 
de 15 anos vós tamén poderedes 
ser científicos punteiros», animou 
aos escolares.

«Sabedes o que é un físico?», 
preguntoulles o mozo. Efectiva-
mente, a maioría si que o sabe, 
con exemplos na cabeza como o 
profesor Frink de Los Simpson, 
Doc de Regreso al Futuro (Emmett 

Brown) ou o científico tolo da serie 
Futurama. «Eses son os que saen 
na tele, que están un pouco tolos, 
pero en realidade temos unha 
imaxe máis normal», defendeu. 
Desde logo, tamén coñecían a 
Einstein e a Stephen Hawking 
e, por suposto, a Isaac Newton. 
«Como dixo Einstein, é mellor 
parecer parvo durante un minu-
to que selo toda a vida», díxolles, 
parafraseando ao autor da teoría 
da relatividade, para animalos a 
facer preguntas. E abofé que así o 
fixeron, aínda que a preparación 
dalgún dos alumnos sorprendeu 
mesmo ao director, quen despois 
confesaría que a principio de curso 
«algúns rapaces de quinto xa coñe-
cían a táboa periódica e estivemos 
dúas horas falando de física».

Daniel Domínguez explicoulles 
que no CERN, creado hai 60 anos 
para «descubrir os misterios do 
Universo e a materia», entre 
outras cousas, traballan máis 

de 10.000 científicos -entre eles 
máis de 300 españois- dun cen-
tenar longo de países de todo o 
mundo. Está situado en Xenebra, 
aínda que tamén ocupa territorio 
francés. «Investigamos de que es-
tán feitas as cousas, traballamos 
para facer tecnoloxía que mellore 
as nosas vidas e formamos os cien-
tíficos do futuro. Son países que 
colaboran pacificamente para un 
beneficio común», explicou.

cámara xigante. «Como sabe-
mos se existe se non os vemos?» 
preguntou un cativo en referen-
cia aos átomos e ás partículas 

elementais, invisibles mesmo ao 
microscopio. A resposta: co ace-
lerador de partículas, unha das 
cousas que máis chamou a aten-
ción dos rapaces. É o caso do Gran 
Colisionador de Hadróns, un anel 
de 27 quilómetros de lonxitude e 
40.000 toneladas de peso, soterra-
do a cen metros, polo que as partí-
culas circulan a 300.000 quilóme-
tros por segundo a 271 graos baixo 
cero. «Para que serve estudar esas 
partículas? Para crear mellores 
alimentos, medicinas e aparellos 
tecnolóxicos», apuntou. De feito, 
o CERN está detrás das páxinas 
web, de tratamentos sanitarios ou 
dos trens de levitación magnética. 
«As partículas chocan e rebentan e 
vémolo cun detector, que é como 
unha cámara de fotos xigante que 
fai 20 millóns de imaxes en 3D por 
segundo». 

Nun destes aparellos traballa o 
pontevedrés. «Sons as máquinas 
máis grandes xamais construídas 
polo ser humano, como un edi-
ficio de cinco andares de alto». 
«¿Y en qué bajáis al acelerador? 
¿Y las partículas no hacen ruido 
cuando explotan? ¿Y la gente no 
se entera?». Moitas preguntas que 
Daniel respondeu sen problema, 
explicando que «non hai ninguén 
abaixo porque alí hai radiación e 
contrólase a través de cámaras 
e ordenadores», que baixan en 
ascensor, aínda que trasladará a 
proposta dos cativos de instalar 
«un tobogán de agua». Falando 
de auga, un dos momentos máis 
divertidos foi cando os rapaces se 
converteron en moléculas de auga 
para explicar graficamente os es-
tados líquido, sólido e gaseoso. 

Domínguez traballa con 
outros 3.000 científicos 
nun detector de partículas 
que observou o famoso 
bosón de Higgs en 2012

Daniel Domínguez durante o encontro celebrado onte co alumnado do centro educativo. 

Entre Einstein e o profesor Frink

educación ▶ Daniel Domínguez, físico pontevedrés que traballa como investigador no 
CeRN, en xenebra, impartiu unha amena conferencia no CeIP de Lérez sobre os aceleradores 
de partículas, o Gran Colisionador de Hadróns ou a materia da que está feito o Universo

Ciencia de alto 
nivel pero recursos 
moi limitados

Daniel Domínguez estudou no 
CeIP Barcelos e no IeS Valle-In-
clán antes de cursar a Licenciatu-
ra de Física na USC. en 2009 tras-
ladouse a Madrid para realizar o 
doutorado. Desde 2011 traballa 
para o Centro de Investigaciones 
energéticas, Medioambientales 

y tecnológicas (CIeMAt) , que o 
enviou ao CeRN.

Admite que o mundo cien-
tífico «implica dar voltas polo 
mundo», pero lamenta que «as 
posibilidades de volver a españa 
e atopar un traballo estable son 
díficiles», aínda que «o estado 
gastou unha morea de cartos en 
formarme». Aquí «hai moi boa 
ciencia, pero recursos moi limita-
dos», pese a que «a única maneira 
que ten un país de mellorar é a 
través do progreso científico».

Mediación nas 
aulas, o segredo 
para aprender 
a traballar en 
equipo

PONTEVEDRA. Saber resolver 
un conflito dun xeito pacífi-
co, achegar posturas e chegar 
a acordos que fagan posible 
unha maior implicación de 
todas as persoas participantes 
nun proxecto son competen-
cias que poderían resultar moi 
valiosas ao alumnado no seu 
futuro profesional. Pero tamén 
na súa vida académica, á hora 
de facer fronte, por exemplo, 
aos problemas e discrepancias 
que poidan xurdir na realiza-
ción de traballos en grupo. 
Problemas que poderían cana-
lizarse a través da mediación, 
un método que lles «axudará a 
chegar por si mesmos a unha 
solución sen que a relación se 
vexa danada», apunta a profe-
sora da Facultade de Ciencias 
da Educación e do Deporte 
María José Vázquez Figueire-
do, responsable dun proxecto 
de innovación educativa que 
trata de fomentar no centro o 
uso da mediación como unha 
ferramenta para mellorar a 
calidade da docencia.

Os docentes Manuel Isorna, 
Miguel Cons e María José Pérez 
completan, xunto coa decana, 
Francisca Fariña, o equipo en-
cargado de desenvolver un dos 
oito proxectos de innovación 
educativa aprobados pola fa-
cultade. Este traballo cen-
trouse nunha primeira fase en 
coñecer, a través dun cuestio-
nario, a percepción que tanto 
o alumnado como o profesora-
do teñen do procedemento de 
mediación. A partires de aí, o 
seguinte paso será definir un 
plan de acción para utilizar a 
mediación e establecer unha 
serie de recomendacións que 
se exporán aos docentes a final 
de curso.
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PONTEVEDRA. Coa idea de 
propor alternativas concretas 
e incidir no «notable potencial 
turístico» da fronteira entre 
Galicia e Portugal, un grupo 
de investigadores da Facultade 
de Ciencias Sociais propón no 
artigo Turismo de Fronteira 
(III) seis produtos turísticos 
que poderían desenvolverse 
na contorna do Miño. 

Inciden na importancia do 
seu estuario desde o punto de 
vista biolóxico e o desenvolve-
mento de rutas vinculadas á 
natureza, así como un cruceiro 
fluvial desde a desembocadura 
ata zona de Arbo e Monção.

A biodiversidade, 
clave para 
impulsar o 
turismo no Miño


