FICHA RESUMO DA INVESTIGACIÓN PARA PONTENCIENCIA
FEIRA DA MINICIENCIA E NO CONCURSO PONTENCIENCIA
Nº da investigación

Nº total investigacións presentadas

Título da investigación

Tipo de investigación

Proposta dun Comité Científico/

CEIP
Curso

Nº de participantes

Docente/Familiar
Persoa/s relatora/s da investigación

Extensión máxima 4 folios a unha cara
Tipoloxía da investigación: experimental (E) ou documental (D)
Título da investigación

Preguntas formuladas ou problema// Fundamentos teóricos (D)

Experimento libre

A miña hipótese foi (E)

Obxectivo da miña investigación

Material obxecto de estudo (E)// Fontes documentais consultadas (D) e breve descrición
da investigación

Os resultados da miña investigación foron (incluíndo datos concretos; se os resultados
son de natureza cuantitativa, destacaranse os datos máis sobresaíntes)

Os resultados mostraron que a miña hipótese foi (E) (apoiada ou descartada) (explica
porqué)

As conclusións máis importantes ou as preguntas que se suscitan a partir das
investigacións

Recomendacións para elaborar o resumo:
1. Usa parágrafos simples e concisos.
2.

Como é un resumo dun traballo feito, debe ser sempre escrito en pasado.

3. Debe reflectir o contido do traballo completo.
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Tipoloxía da investigación: experimental (E) ou documental (D)
Fixen a miña investigación a través dun experimento (E) ou vou expoñer unha investigación
baseada nunha procura bibliográfica (D).
Título da investigación
Cál o título da miña investigación?
Preguntas formuladas ou problema// Fundamentos teóricos (D)
Cál é o problema que teño? Qué quero descubrir? Cales foron as preguntas que me fixen o comezar
a miña investigación?
A miña hipótese foi (E)
Unha posible resposta as miñas preguntas que se poida demostrar cunha investigación.
Obxectivo da miña investigación
O que quero saber en concreto.
Material obxecto de estudo (E)// Fontes documentais consultadas (D) e breve
descrición da investigación
Material: o que empreguei como as sementes dunha planta, as follas dunha árbore, as pinzas para
coller as follas, a balanza na que pesei os materiais, os líquidos que empreguei na disolución.....
Fontes documentais: o material bibliográfico empregado en soporte papel ou dixital
Descrición da investigación: debería respostar ás preguntas cómo se estudia o problema?, cómo
fixen a investigación?, cómo organiceina no tempo (1ºdía/vez/mes/repetición.....)?, o material
concreto para cada proba/ensaio/observación....
Esta parte descritiva debería ter os datos necesarios para permitir que
-quen lea a experiencia a poda repetir
-se poidan establecer límites á universalidade/especificidade das conclusións, ou sexa,
coñecer perfectamente as condicións do traballo para que poidan compararse os resultados ou
conclusións cos das outras investigacións.

Os resultados da miña investigación foron (incluíndo datos concretos; se os resultados
son de natureza cuantitativa, destacaranse os datos máis sobresaíntes)
Debe responder a pregunta, cáles foron os descubrimentos?
Deben ser obxectivos e resumir o que ocorreu. Este resumo pode ser unha táboa de datos numéricos,
unha gráfica, ou unha relación escrita do que ocorreu durante o experimento (complementando ó
texto). Non se deben incluír todos os resultados obtidos na investigación, senón os que responden o
obxectivo plantexado no na investigación.
Coa discusión dos resultados, a explicación en definitiva, proponse interpretar e analizar os resultados
da investigación de onde sairán os elementos para suscitar as conclusións.
Algunhas preguntas que poden axudar a realizar a análise e a discusión dos resultados son:

-A recolección de datos ou experimento deu os resultados esperados?, por qué?
- Desenvolveuse o experimento ou a recolección de datos do xeito planificado?
- Existen outras explicacións que considerar ou observar?
- Presentáronse erros nas observacións?
- Cómo foron afectados os resultados por acontecementos
non controlados?
- Que faría de xeito diferente si repetísese este proxecto?
- Que outros experimentos deberían incluírse?
Os resultados mostraron que a miña hipótese foi (E) (apoiada ou descartada)
(explica porqué)
-Baseado nos resultados do meu experimento, aprobei ou desaprobei a miña hipótese?
As conclusións máis importantes ou as preguntas que se suscitan a partir das
investigacións
A conclusión é unha descrición escrita do que se aprendeu ao facer este proxecto. Cando escribas a
conclusión considera as seguintes preguntas:
-Que foi o que non sucedeu como eu esperaba?
-Que cambiaría ou melloraría, ao intentar o experimento no futuro?
-Qué aprendín?
-Cómo podería eu usar (aplicar) o novo coñecemento que gañei?
-Que é o importante deste experimento para a miña vida ou para a vida da xente?
-Como podo eu aplicar este experimento na vida real?
- Que outros experimentos poderei eu tratar referente a este tema?
- Que máis quixese eu saber sobre este tema?

