
Creación de vidreiras de
cartón e celofán de cores

Proxecto de Educación Plástica e Visual para 3º da ESO
Coordina: Horacio González Diéguez

Motivación: Como parte da plani ficación didáctica da materia de Educación Plástica e Visual,

todos os cursos desenvolvo un pequeno proxecto co alumnado de  3º da ESO.  A premisa

destes proxectos é levar a cabo unha serie de esculturas, obxectos, ou elementos decorativos

que se incorporen ao espazo do centro mellorando o seu aspecto, deseño ou usabilidade. No

centro que imparto clase este curso,  contamos cunha serie de xanelas, no corredor do

primeiro piso, que foron cegadas tras unha das remodelacións do edi ficio e que, en lugar de

dar á rúa, quedaron mirando cara un espazo de dobre altura, que se utiliza como salón de

actos.  A proposta de este proxecto consiste en intervir en ditas xanelas por medio de

vidreiras para facer o espazo do corredor e do salón de actos mais agradables.

Orixe ou inspiración do proxecto:  Este proxecto está  inspirado en 5 rosetóns góticos e

románicos (Catedrais de Burgos, Oviedo e León, Mosteiro de Armenteira e Igrexa Santa María

De Nogueira De Miño). Aproveitamos este ano para desenvolvelo por primeira vez xa que o

alumnado  de  3º  non  puido  estudar  estes  estilos  durante  o  curso  pasado  en  Historia  e  o

profesorado do departamento desenvolveu ditos contidos durante a 2ª avaliación deste curso.

Exemplos do material didáctico que estase a preparar para o proxecto:

• Estudo da xeométrico do rosetón da Catedral de Oviedo

• Estudo da xeométrico do rosetón da Catedral de León
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https://www.vhplab.net/spip.php?article389
https://www.vhplab.net/spip.php?article388


Material  que  se  vai  empregar:  Utilizaremos  pranchas  de  cartón  de  encadernación de

67x101 e 30x67 con 1-2 mm de grosor, que xa temos no centro, papel celofán de cores, que

aínda non mercamos e, finalmente, necesitariamos empregar a cortadora láser da Aula Nova

para cortar os deseños. 

Impacto  do  proxecto  na  aula: O  proxecto  constituiría  o  último  traballo  da  materia  de

Educación Plástica e Visual de 3º da ESO e avaliaríase como calquera outra proposta feita polo

alumnado ao longo do curso.

No corredor do centro hai  20 xanelas cegadas con dous ocos de 67x101 e 30x67, polo que

traballaremos en equipos de 5 persoas. Cada equipo utilizará  GeoGebra para debuxar unha

copia  dun  dos  rosetóns  escollidos  como  motivo  e  despois  elaborará  un  deseño  orixinal

partindo de formas e recursos xeométricos similares. Exportaremos os deseños en  SVG

para mandalos a cortar. Unha vez perforados, utilizaremos celofán de cores para producir o

efecto das vidreiras e pegaremos os cartóns á parte interior das xanelas no corredor.

Ao longo deste proxecto traballaremos coa simetría, os polígonos regulares, as tanxencias, o

deseño, a composición de figuras xeométricas e a abstracción. Tamén manipularemos cartón,

celofán, coitelas e pegamento. Por último, traballaremos con imaxe vectorial e con xeometría

dinámica.

Para a Aula Nova poderiamos elaborar documentación grá fica e escrita do proxecto, co fin

de compartilo en rede. Tamén poderiamos crear unha  Unidade Didáctica ou mesmo facer

unha vidreira extra ;-) 

Finalmente como exemplo do impacto que teñen este tipo de proxectos no centro vos achego

un pequeno artigo resumo do proxecto que desenvolvín o curso anterior no meu centro de

destino ese ano, IES de Milladoiro. 

Exemplos dun proxecto previo

• Proxecto colaborativo de construción de reproducións dos móbiles de Alexander Calder
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https://www.vhplab.net/spip.php?article365

