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Resolución do 24 de marzo de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de 
innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación 
Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. 

 

 

 

1. Título do proxecto: 

“Solucións enerxéticas e de climatización natural na bioconstrución” 
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Xustificación e propósito do proxecto. 

Durante o curso 2011-12 o CIFP Someso participou na convocatoria de Proxectos de 
Innovación na Formación Profesional do Sistema Educativo (BOE 17 abril 2011) no 
proxecto: 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA: 
Aula-Taller Estándar Passivhaus en Donostia y 
Módulo Bioclimático Esperimental en A Coruña 

 

A materialización do módulo realízase durante a fase práctica da actividade formativa 
internacional “Ecological Building with Straw Bales in Vocational Training” (Construción 
ecolóxica con balas de palla na Formación Profesional) desenvolvida en Someso, coa 
participación de profesores e especialistas de Berlín, Brandenburgo, Letonia e A 
Coruña a través dos respectivos proxectos Leonardo da Vinci de mobilidade. 
 
O módulo bioclimático experimental “A Vieira” consiste nunha construción realizada con 
criterios de bioconstrución e concretamente empregando materiais naturais como son a 
estrutura de madeira, os cerramentos de balas de palla, os revocos de barro e cal, e os 
acabados superficiais empregando vernices e pinturas libres de tóxicos. As 
características construtivas son unha boa orientación cara a ganancia solar para o seu 
quecemento, un elevado nivel de illamento nos muros, unha cuberta verde e un 
acristalamento de última xeneración. O conxunto da como resultado unha construción 
que practicamente non ten consumo enerxético na a súa climatización ó longo do ano. 
 
Con este módulo, o CIFP Someso conta cun recurso didáctico único nos centros de FP 
do estado español. Así o demostran as numerosas visitas técnicas realizadas por 
profesores e alumnos de centros de formación profesional, escolas universitarias, e 
técnicos do mundo da arquitectura, a construción e a enxeñaría realizadas desde 
entón, así como as solicitudes de presentación do proxecto en diversas xornadas 
técnicas e formativas dirixidas a profesorado e profesionais do sector da construción. 
 
Con este punto de partida, proponse a participación na actual convocatoria como un 
xeito de incorporar elementos que supoñan un valor engadido e un incremento das 
posibilidades didácticas deste recurso excepcional. 
 
Os elementos a incorporar son unha instalación de enerxía solar fotovoltaica, unha 
instalación eléctrica de alta eficiencia enerxética que se abastecerá da anterior, como 
un xeito de demostrar a importancia do uso das enerxías renovables e un consumo 
racional da enerxía. Sistemas de control do soleamento en forma de pantallas de 
plantas trepadoras de folla caduca e elementos removibles de lamas de madeira. Un 
sistema de medición, control e xestión do ambiente interior baseado en elementos de 
medición das condicións higrotérmicas, a súa comparación coas do exterior. Un 
sistema de presentación audiovisual que permita expoñer os resultados da 
investigación, así como o proceso construtivo e os fundamentos de bioconstrución e 
bioclimática. 
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Relación de centros educativos, empresas e entidades participantes no proxecto. 

 Centro Integrado de Formación Profesional Someso. A Coruña. A nivel do 

estado español é un importante referente no proceso de introducir a 
bioconstrución como complemento na formación dos alumnos da familia 
profesional de Edificación e Obra Civil, desenvolvendo dende o ano 2002 
numerosas actividades formativas tanto para alumnos como para profesores. O 
traballo en colaboración coa familia profesional de Madeira e Moble fixo posible 
a materialización do Módulo Bioclimático Experimental “A Vieira”. 

 Centro Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Bergondo. 

A Coruña. Centro de longa traxectoria na formación en capacitación agraria e 
máis tarde desenvolvendo ciclos formativos da familia agraria. Na actualidade se 
imparte o Ciclo Medio de Xardinería e Floraría e o Ciclo Superior de Paisaxismo 
e Medio Rural, así como Programas de Formación Continua para o Agro Galego 
e o Programa de Transferencia Tecnolóxica. Desenvolve proxectos de 
experimentación con empresas de recoñecido prestixio. 

 Asociación “Tríada: Ecoloxía, desenvolvemento e acción sociocultural”. A 

Coruña. Mantén como obxectivo prioritario a protección do medio ambiente 
dende unha óptica de desenvolvemento. Os seus membros proceden de 
diferentes países e contan cunha dilatada experiencia nos campos das 
tecnoloxías ecolóxicas, a educación ambiental e o desenvolvemento rural. 
Desenvolve actividades tanto a nivel nacional como internacional. Tríada e 
Someso colaboraron en varios proxectos nacionais e internacionais desde 2010. 

 Empresa Canlade SL. Sada. A Coruña. Especializada en horticultura e 

xardinería ecolóxicas, dedícase fundamentalmente á formación. Nos últimos 
anos desenvolveu actividades docentes con persoas con discapacidade cara a 
súa integración socio-laboral, actividades extraescolares en centros educativos, 
conferencias e talleres en diferentes institucións, así como actividades de 
cooperación internacional. 

 

Obxectivos xerais do proxecto. Obxectivos específicos segundo a modalidade á 

que se presente. 

Obxectivos xerais 

 Incorporar elementos de carácter innovador para potenciar a funcionalidade 
didáctica dunha instalación con prestacións recoñecidas a nivel nacional no 
ámbito da bioconstrución e a construción bioclimática. 

 Investigar na procura de solucións técnicas no ámbito das enerxías renovables, 
a eficiencia enerxética e a climatización de edificios aplicando  criterios de 
respecto pola saúde e o medio ambiente que poidan ser empregadas como un 
referente de boas prácticas no sector da arquitectura e a construción. 

 Conxuntar equipos de profesores, alumnos e especialistas procedentes de 
disciplinas diferentes: Edificación e obra civil, Madeira e Moble, Fabricación 
Mecánica, Paisaxismo, Xardinaría e Ecoloxía para que a súa colaboración sexa 
o fío condutor dunha aprendizaxe colectiva e multidisciplinar. 
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Obxectivos específicos: 

Introducir novos obxectos de estudo e recursos didácticos no conxunto do Módulo 
Bioclimático “A Vieira” do CIFP Someso que permitan a experimentación e faciliten o 
aprendizaxe mediante casos reais de sistemas de enerxías renovables, alta eficiencia 
enerxética e climatización natural nos edificios, aplicando como criterio fundamental o 
respecto polo medio ambiente e a saúde que define á bioconstrución: 

 Instalación solar fotovoltaica autónoma para subministrar a electricidade 
necesaria para a iluminación e os aparatos de consumo. 

 Instalación de iluminación de alta eficiencia enerxética. 

 Instalación de equipos de domótica para o estudo e xestión do clima interior e 
comparación co clima exterior a través dunha estación meteorolóxica, así como 
o estudo do comportamento higrotérmico da cuberta verde e os cerramentos 
exteriores. 

 Soporte informático e rede para o rexistro e análise dos datos. 

 Instalación dun equipo audiovisual que permita amosar aos visitantes a 
documentación gráfica recollida durante todas as fases do proceso construtivo, 
de equipamento e de investigación. 

 Elementos de protección solar complementarios dos existentes, entre eles: 
Realización e instalación dun sistema removible de lamas de madeira. 
Instalación de soportes para plantas trepadoras caducifolias, etc. 

 Axardinamento da cuberta verde e do entorno próximo do módulo investigando 
sobre a idoneidade das diferentes especies vexetais e o seu comportamento 
para esas funcións específicas. 

 Expositores para mostras de materiais empregados en bioconstrución. 

 Realizar actividades de transferencia de coñecemento nos diferentes ámbitos do 
proxecto: 

- Encontros entre as escolas e entidades colaboradoras. 

- Vistas técnicas de carácter formativo relacionadas co proxecto. 

- Asesoramento mutuo do profesorado no traballo nun proxecto común segundo 
as súas especialidades. 

- Implicación directa do alumnado na realización das instalacións. 

- Divulgación dos resultados entre a comunidade educativa, profesionais e 
empresas do sector e o conxunto da sociedade. 
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Metodoloxía do proxecto e plan de traballo xeral das actividades previstas. 

Concreción das  actividades do proxecto respecto a cada centro participante, 

entidades e/ou empresas. 

Nos obxectivos específicos defínense as realizacións a  conseguir, para iso cada un 
dos equipos participantes terá que desenvolver a parte que lle corresponde por 
afinidade coas súas especialidades. 

Calquera desas realizacións pasa por unha primeira fase de investigación teórica por 
parte do profesorado dos respectivos centros co asesoramento das entidades 
colaboradoras. A continuación lévanse os contidos ás clases para formar ós alumnos 
neses aspectos concretos e nunha segunda fase realizar o deseño específico, 
propoñéndoo como exercicios de clase nos módulos correspondentes. A terceira fase é 
a realización práctica e execución material das solucións propostas nas fases de 
estudio e deseño, que se farán de xeito directo por os alumnos en módulos que o 
admitan no desenvolvemento do seu currículo, ou coa axuda de empresas 
especializadas. Neste caso motivarase ós alumnos para que asistan a observar o 
proceso e colaborar na medida do posible. 

O equipo de Bioconstrución Someso encárgase de expoñer as necesidades e os 
parámetros de protección do medio ambiente e a saúde de xeito que sexan 
contemplados nas fases de deseño e realización práctica. 

Cada unha das propostas están fundamentadas na relación directa cos currículos dos 
ciclos impartidos polos equipos participantes e nalgún caso como complemento destes. 

Actividades a desenvolver polo equipo do CIFP Someso: 

Familia profesional de Edificación e Obra Civil: 

Estudio, deseño e representación gráfica dos planos de instalacións propostas no 
proxecto: enerxía solar fotovoltaica, iluminación e electricidade, domótica e medición de 
parámetros climáticos interior e exterior. 

Estudio, deseño e representación gráfica dos sistemas de protección solar con lamas 
de madeira e plantas trepadoras. 

 

Familia profesional de Madeira e Moble: 

Estudio, deseño e fabricación de mobiliario específico para a exposición de materiais 
de bioconstrución no interior do módulo bioclimático. 

Estudio, deseño e fabricación do sistema de protección solar con lamas de madeira. 

Familia profesional de Fabricación Mecánica: 

Estudio, deseño e fabricación de pezas metálicas especificas de soporte da instalación 
fotovoltaica e outras pezas. 

Actividades a desenvolver polo equipo do CFEA de Guísamo 

Estudio e deseño e realización do axardinamento da cuberta verde e do entorno 
próximo ó módulo “A Vieira”, con finalidade de mellora do comportamento bioclimático 
e aplicando criterios de bioconstrución. 
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Actividades a desenvolver polo equipo de Tríada 

Asesoramento nas cuestións enerxéticas: instalación de sistemas de produción 
enerxética solar fotovoltaica, acumulación, regulación, transformación. Sistemas de 
eficiencia enerxética no consumo eléctrico.  

Asesoramento en aforro e eficiencia enerxética aportada polas cubertas verdes 

Facilitación do desenvolvemento do proxecto, dinamizando a comunicación entre o 
profesorado participante cos distintos socios: grupos de correo, videoconferencias, 
calendarios e outras ferramentas das TIC. 

Desenvolvemento do plan de difusión das actividades, tanto a nivel interno entre os 
socios e membros dos centros de ensino, como a nivel externo entre a comunidade 
educativa os sectores profesionais relacionados e a sociedade en xeral. 

 

Actividades a desenvolver polo equipo de Canlade 

Clases maxistrais para profesores e alumnos do CIFP Someso da familia de Edificación 
e Obra Civil orientadas a ser un complemento formativo relacionado particularmente 
cos ciclos formativos da familia profesional: 

Proxectos de Edificación: Cubertas e fachadas verdes. Hortos en altura. Criterios 
ecolóxicos a empregar. Beneficios ambientais e de saúde. 

Proxectos Urbanísticos. Naturalización urbana, parques e xardíns. Influencia sobre 
microclimas locais. Hortos urbanos, sociais e escolares. Filtros verdes de depuración 
de augas. Criterios ecolóxicos a empregar. Beneficios enerxéticos, ambientais e de 
saúde. 

Clases maxistrais para profesores e alumnos do CFEA de Guísamo da familia de 
Agraria orientadas a ser un complemento formativo relacionado particularmente cos 
ciclos formativos da familia profesional: 

Xardinaría e Floraría. A responsabilidade de facer unha transición cara a agricultura e 
xardinería ecolóxicas. Criterios profesionais a empregar. Sistemas de certificación 
ecolóxica. Beneficios ambientais e de saúde. Exemplos de desenvolvemento 
empresarial ecolóxico. 

Paisaxismo e Medio Rural. Deseño de espazos verdes con criterios ecolóxicos. 
Emprego de especies autóctonas adaptadas ó lugar. A importancia dunha xestión 
ecolóxica integral. Exemplos de desenvolvemento ecolóxico no medio rural. Beneficios 
ambientais e de saúde. 

Actividades de recoñecemento dos participantes no equipo de traballo 

Tratándose dun proxecto multidisciplinar, no que participan equipos que en principio 
non teñen relación entre si, proponse unha serie de actividades de coñecemento mutuo 
en base a visitas dos diferentes equipos a cada un dos centros participantes de xeito 
que o equipo anfitrión poida dar a coñecer as características do seu centro, as 
instalacións, as actividades que desenvolven na súa especialidade, etc. 

Actividades de transferencia de coñecemento 

O equipo do CIFP Someso aporta coñecementos relativos ao deseño, proxecto, e 
execución de obras de edificación, en especial de bioconstrución como un campo de 
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aplicación en expansión. No ámbito da madeira aporta coñecementos sobre as 
aplicacións construtivas da madeira e os seus tratamentos con produtos non tóxicos. 
No ámbito da fabricación mecánica aporta coñecementos de soldadura e construcións 
metálicas. 

O equipo do CFEA de Guísamo aporta coñecementos relativos a deseño, proxecto e 
execución de obras de paisaxismo e deseño e execución de traballos de xardinaría. 

A Asociación Tríada aporta asesoramento nas cuestións enerxéticas e asume o plan de 
difusión das actividades, tanto a nivel interno entre os socios e membros dos centros 
de ensino, como a nivel externo entre a comunidade educativa os sectores profesionais 
relacionados e a sociedade en xeral. 

O equipo de Canlade SL aporta formación especializada en xardinería e horticultura 
ecolóxica, a súa aplicación na edificación bioclimática a través de cubertas e fachadas 
vexetais, naturalización de espazos urbanos con criterios ecolóxicos, hortos urbanos, 
escolares e domésticos en altura. 

Actividades de ampliación de coñecementos 

Contémplase a realización de visitas técnicas e encontros relacionados co proxecto de 
xeito que os participantes poidan coñecer no lugar propostas e solucións adoptadas 
para cubrir necesidades semellantes as definidas no proxecto. 

Impacto previsible no entorno produtivo 

O carácter innovador da bioconstrución nos sectores da arquitectura, enxeñaría e 
construción preséntase como un referente importante dada a actual situación 
económica. Supón un novo paradigma: realizar casas sas e ecolóxicas móstrase como 
unha alternativa solicitada pola sociedade que demanda solucións de elevada 
eficiencia enerxética sen agredir á saúde das persoas, do medio ambiente e do 
planeta. 

Nos dous anos de existencia do módulo bioclimático experimental A Vieira no CIFP 
Someso, as visitas de profesionais e empresas ten un ritmo constante. Polo que 
deducimos a existencia de verdadeiro interese do sector por esta opción profesional. 

A apertura de oportunidades laborais a través de iniciativas de emprendemento e 
emprendedurismo para o alumnado preséntase, na nosa experiencia, como moi 
esperanzadora. Apórtase como referencia os resultados dos proxectos realizados no 
ámbito do módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora e presentados na Feira de Ideas 
Empresariais e os Premios Formación para Emprender convocados polo Concello da 
Coruña para alumnos de Formación Profesional a través do programa INICIA. Na 
edición 2013-14 presentáronse 56 proxectos dos que foron seleccionados 12, dos cales 
3 eran do CIFP Someso e todos tiñan vínculo coa bioconstrución e a saúde do hábitat 
(doméstico ou profesional). Un dos tres gañadores finais foi o proxecto “Bioconspa” 
sobre bioconstrución con balas de palla. Por segundo ano consecutivo , un proxecto 
baseado na bioconstrución resulta gañador, na edición 2012-13 gañou o proxecto 
“Ecobrik” sobre a creación dunha empresa especializada en realización de proxectos e 
subministro de materiais de bioconstrución. Adaptado o proxecto á modalidade de 
cooperativa, “Ecobrik s. coop.” resultou gañador do certame “Cooperativismo no Ensino 
2013” convocado polo Consello Galego de Cooperativas e a Xunta de Galicia. 
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Difusión prevista do proxecto. 

 

A difusión do desenvolvemento do proxecto e os seus resultados realizarase 
empregando diversas plataformas: 

 

- Páxinas web dos centros formativos. 
 

- Comunicación entre o profesorado participante dos distintos socios: grupos de 
correo, videoconferencias, calendarios e outras ferramentas das TIC. 

 

- Comunicación co alumnado: participación directa nas actividades do proxecto + 
visitas guiadas. 

 

- Coa comunidade escolar e axentes do sector: boletín de noticias, invitacións a 
visitas guiadas, redes sociais. Prensa. 
 

- Xornada de portas abertas (final do proxecto). 

 

Como referencia, a traxectoria de difusión do proxecto de innovación na FP que deu 
como resultado a realización do Módulo Bioclimático do CIFP Someso “A Vieira”  e que 
entre xuño de 2012 e abril de2014 un total de 17 actividades técnicas (Conferencias e 
presentacións en cursos, xornadas, congresos, encontros, premios, etc.) realizadas en 
centros de formación do profesorado, centros de FP, universidades, encontros 
profesionais, etc. das cales 2 tiñan rango internacional, 3 nacional, 3 autonómico, 5 
provincial e 4 local. 

Traxectoria á que engadir as numerosas visitas técnicas por parte de centros 
formativos, escolas universitarias, técnicos e profesionais da construción. 

Dende o comezo do proxecto se sucederon as aparicións en prensa e televisión entre 
elas: 

-  http://www.crtvg.es/informativos/un-instituto-de-fp-da-coruna-pioneiro-en-
introducir-a-bioconstrucion-465017#.UKkxqGf5UzU  

- La Voz de Galicia, 30.11.11: “Los alumnos construirán un módulo con balas de 
paja y madera” 

- http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/11/30/0003_201111H30C6992.htm  

- La Voz de Galicia, junio de 2012: “Un pulmón verde en Someso” (No disponible 
en la web) 

- El Ideal Gallego, 1.7.12: “Someso se coloca a la vanguardia de la 
bioonstrucción” 

- http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/someso-se-coloca-a-la-
vanguardia-de-la-bioconstruccion/20120701044203055654.html  

Tamén internet e as redes sociais foron empregadas como plataforma de difusión: 

- Página web: http://www.fpconstruccionsostenible.org/  

http://www.crtvg.es/informativos/un-instituto-de-fp-da-coruna-pioneiro-en-introducir-a-bioconstrucion-465017#.UKkxqGf5UzU
http://www.crtvg.es/informativos/un-instituto-de-fp-da-coruna-pioneiro-en-introducir-a-bioconstrucion-465017#.UKkxqGf5UzU
http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/11/30/0003_201111H30C6992.htm
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/someso-se-coloca-a-la-vanguardia-de-la-bioconstruccion/20120701044203055654.html
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/someso-se-coloca-a-la-vanguardia-de-la-bioconstruccion/20120701044203055654.html
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- Facebook: https://www.facebook.com/pages/Construcci%C3%B3n-Sostenible-
en-la-Formaci%C3%B3n-Profesional/109570992530133 

 

As melloras obtidas coas realizacións propostas con este proxecto incrementarán o 
interese polo conxunto, polo que atrevémonos a adiantar que a difusión será crecente. 
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