
5ª Sesión | 30 - Nov (16:30 - 18:30)  

1º   de   Bacharelato   (Contidos,   metodoloxía   de   ensinanza   e   traballo   por 
proxectos no Bacharelato) - Xabier Lorenzo Abalde 
 
 
 
Xabier Lorenzo Abalde é un profesor de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.), que            
nos contou a súa experiencia nas aulas e presentounos un traballo por proxectos en              
bacharelato. 
 
Cando deamos clase, debemos ter en conta as condicións de cada centro: 
 
- Recursos do centro 
- O perfil do alumnado e das familias 
- Ubicación  
 
O día a día da aula, as conversas co alumnado, as dúbidas que xorden noutras materias…                
dan pé a moitas actividades, por iso é importante escoitar as súas preocupacións, ver que               
nos rodea etc. 
 
 
Imparte Tecnoloxía industrial e debuxo técnico. Ós proxectos na aula dedícanlle un total de              
8 horas semanais (4 de tecnoloxía e 4 de debuxo técnico). 
En ocasións xúntanse outros departamentos. En moitos dos proxectos é necesario entender            
que cada etapa da secundaria ten os seus contidos para que se poidan dar outros noutras                
etapas. 
As relacións físicas cos obxectos fan que a aprendizaxe sexa moito máis intensa. Pásase              
do papel a levalo á realidade, é moi importante o grao de implicación por parte do alumnado                 
para levalo a cabo. Os adolescentes agradecen moito esta intensidade, xa que ten que ver               
directamente coa emoción. Atención á diversidade. Todos aprendemos a ritmos diferentes,           
por iso é importante que nun taller teña oportunidade de aprender ao seu ritmo. No taller,                
ao traballar de forma conxunta, aprenden uns dos outros, entenden e explícanse o proceso              
entre eles. 
 

● Proxectos interdisciplinares en debuxo técnico e tecnoloxía industrial. Os 
procesos non son lineales. Duración dun mes/ mes e medio.  

● Importancia de documentar os proxectos (reparto de traballos dependedo do tipo de 
proxecto, cada un se documenta dun xeito distinto)  

● Permite empregar os móbiles ao alumnado, e ten ordenadores dispoñibles para 
consulta.  

● Blog sobre debuxo, sen separación de cursos http://espazoweb.com/debuxonarede/ 
● Trabállase coa idea de prototipo e maqueta 
● Importancia da atención á diversidade 
● Importancia dos recursos, ter o material axeitado e en boas condicións. 

http://www.vhplab.net/spip.php?article281
http://www.vhplab.net/spip.php?article281
http://espazoweb.com/debuxonarede/
http://espazoweb.com/debuxonarede/


● Aparición “oportuna” de material.  
● Importancia de que o alumnado saiba discriminar o que lle interesa do que non 

lle interesa.  
● Microproxectos de 3-4 días. 
● No final da sesión, rolda de preguntas. 

 
 
 
PROXECTOS 

Cociña solar: 

 
https://sites.google.com/site/enerxias/proxecto-cocina-solar 
Reflector parabólico en cartón gris, debuxando a parábola con GeoGebra, imprimíndoa e 
pegándoa. Importancia de que tod@s traballen. Fases do proxecto: 

 
1. Información  
2. Planos  
3. Descripción  
4. Proceso constructivo 

Cociña solar con concentrador parabólico tipo Fresnel 

http://concentradorsolar.espazoweb.com/ 

https://sites.google.com/site/enerxias/proxecto-cocina-solar
http://concentradorsolar.espazoweb.com/


Téntase perfeccionar un modelo xa feito. Contextualización histórica. Búsqueda de 
referentes. Emprego da lente fresnel dun proxector de transparencias. Investigación sobre 
lentes e focais. Deseño en Geogebra de espello Fresnel. 

Elementos de unión e montaxe: 

Neste proxecto empréganse diferentes elementos de unión, como a escuadra, os parafusos, 
os tirafondos, tirantes, etc… 
Constrúense tirantes, para compensar os esforzos que soporta o reflector, que unidos as 
dúas columnas mediante simples parafusos . Únense un par de palomillas por se é 
necesario separar o tirante das columnas. 
Para inclinar os espellos e que todolos raios coincidisen no foco, un par de escuadras foron 
unidas na base da estrutura dos espellos mediante cola e máis tirafondos, a continuación e 
para permitir que se incline, incorporáronselle uns parafusos con mariposas que se 
introducían nunhas muescas que se lle fixeron as columnas, permintindo así a libre 
inclinación dos espellos. Esa libre inclinación por parte da estrutura dos espellos non sería 
posible gracias a uns cilindros de madeira colocados nunhas “cunas” na parte superior das 
columnas 
 

 
 

Vista anterior 300x300 
 

 
 

 
 

 



 
Vista inferior 300x300 

 
 

 
 

Debido a que as ringleiras de espellos tiñan que ter unha disposición radial optaron por 
unha circunferencia, aínda que posteriormente engadiron uns centímetros máis a cada lado 
para así poder colocar catro estruturas de espellos máis, que aumentarían a eficacia pero 
non o peso. A medida teórica dun raio completo é 62,7 cm aos cales lle aumentaron 24 cm 
a cada lado. 

 
Para distribuir as ringleiras de espellos de forma que collan os máximos posibles non 
todas as estruturas deben ter a mesma medida. Estas son as que empregamos: 

 
● 3 estruturas de 9 espellos  
● 2 estruturas de 8 espellos  
● 6 estruturas de 9 espellos  
● 20 estruturas de 3 espellos  
● 10 estruturas de 2 espellos  

 
O proceso constructivo que consta de varias fases: 

 
1. Deseño dos patróns: 

 
Neste proceso o primeiro paso foi a elaboración dos patróns creados co programa 
informático geogebra, donde se calculou a posición que deben ter os espellos na 
realidade. 

 
2. Construción dos soportes: 

 
Logo de facer eso, o seguinte paso foi creación dos soportes de ditos espellos, estes 
soportes construíronse con láminas de cartón corrugado  e listóns de base rectangular. 

 
Laterais dos soportes construídos con cartón corrugado a partir dos patróns 

 
Unión dos lateriais construídos sobre un listón de madeira de base rectángular. 

 
Logo de facer os soportes necesitábanse unha base para cada soporte.  

 
As medidas das estructuras que soportan os espellos son: 

 
De 9 espellos:58 cm de longo, e 3 cm de ancho que posue a madeira. 

 
De 8 espellos: 52,5 cm de longo, e 3 cm de ancho. 

 



De 7 espellos: 47 cm de longo e 3 cm de ancho. 
 

De 3 espello: 21.5 cm de longo e 3 cm de ancho. 
 

De 2 espellos: 14 cm de longo e 3 cm de ancho. 
 

O comezo do proxecto non habia espellos de 2 e 3 porque inicialmente contábase 
con estructuras de 5 espellos, pero viuse que o rendemento non era o mellor e que se 
optimizaba meténdollos de 2 e 3. 

 
Os ángulos de ditos espellos son; 

 
1º- 6,79º  
2º- 11,21º  
3º-15,46º  
4º-18,85º  
5º-22,22º  
6º- 25, 08º  
7º- 27,64º  
8º-29,86º  
9º- 31,89º 

 

Invernadoiro xeodésico: 

 



 
 

 
 
 

http://aulasnarede.espazoweb.com/invernadoiro_xeodesico_no_ies_de_brion/index.php/Des
e%C3%B1o 

 
A documentación atopada no blog non é válida, por facerse ao concluír o proxecto. 

Aproveitamento da luz solar. Traballo con seccións, actividade diédrica, 
abatementos... Emprego de Geogebra. O feito de levar todo o proceso confire ao alumnado 
mais nivel de profundidade nos coñecementos.  

 
Prototipo de cuberta. 

 
https://www.edu.xunta.es/agueiro/view/view.php?t=Y3at2CeQqDiFIg95PXyM 
 

Emprego de plataforma Agueiro. Permite xestionar contidos de forma horizontal. Contén 
elementos básicos de rede social e xestor de contidos. O proxecto consiste deseñar un 
prototipo para a cuberta da biblioteca do xardín. Emprego de Geogebra, operatividade 
diédrica. Polígono funicular, proporcionalidade. Modelado 3D e emprego da impresora 3D. 

  
 

Deseño e construcción dun invernadoiro semiesférico cunha estructura reticular 
de madeira disposta a modo de cúpula xeodésica. 
 
Partindo da idea dun deseño integral, na que forma, función, materiais e procesos 
constructivos, estén presentes en todas e cada unha das etapas do proxecto. 
Trátase de presentar unha solución formal que relacione a xeometría dos 
volumes cos materiais empregados para a súa construcción (fundamentalmente 
madeira e plástico). 
 
Elabóranse planos xerais, planos de elementos e detalles constructivos, maquetas 
e modelos que axuden a comprender as solucións aportadas. 

http://aulasnarede.espazoweb.com/invernadoiro_xeodesico_no_ies_de_brion/index.php/Dese%C3%B1o
http://aulasnarede.espazoweb.com/invernadoiro_xeodesico_no_ies_de_brion/index.php/Dese%C3%B1o
https://www.edu.xunta.es/agueiro/view/view.php?t=Y3at2CeQqDiFIg95PXyM


 
 

 

Lámpada de cerámica: 
 
 
http://lcl.espazoweb.com/ 
Decídese facer un blog para documentalo. Aprenden a facer un artigo, o profesorado 
plantexa diferentes cuestións: modularidade, lámpada de Fortuny... O alumnado resolveu 
facer unha lámpada de cerámica. 
 
 
Enunciado do problema: 
Dados tres toros e unha esfera relacionados como se describe, os tres toros interséctanse 
entre sí de tal xeito que as circunferencias definidas polos centros das circunferencias 
xeratrices son tanxentes entre sí dúas a dúas. Todas as circunferencias xeratrices son 
tanxentes exteriores á esfera.Pretendemos calcular a verdadeira magnitude dos ángulos 
formados polas interseccións dos planos definidos polos centros das circunferencias 
xeratrices. 
Traballo en GeoGebra. Traballo sobre esfera de porexpán. Traballo cun toro. Fallos nos 
moldes, resolveuse organizando unha visita a Sargadelos. Rotomoldeo. O proxecto foi 
difundido nos medios. 
 
 
Posibilidade da configuración da lámpada. 

 

 
 
 
 
FOTOGRAFÍAS DA SESIÓN 
 

http://lcl.espazoweb.com/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


