
I CONCURSO DE VOO
DE AVIÓNS DE PAPEL 

 IES Eduardo Blanco Amor

Lugar: Ximnasio do IES Eduardo Blanco Amor

Data e hora: venres 5 de abril de 2019, dende as 12:10 ata as 13:20 h. 

Alumnado participante: 3º e 4º da ESO

O concurso organízase en dúas modalidades:

Modalidade I: Pola distancia de voo.

Modalidade II: Polo tempo de voo.

Modalidade I 

Obxectivo: O alumnado concursante intentará acadar a maior distancia
posible  entre  a  liña  de  lanzamento  e  o  extremo oposto  da  área  de
competición.

Cada  concursante  utilizará  un  avión  de  papel  construído
exclusivamente  con  papel  tamaño  A4  de  80  g/m².  O  alumnado
concursante lanzará o avión só co impulso das súas mans, sen axuda
de ningún instrumento. 

O  alumnado  concursante  realizará  tres  intentos  ou  lanzamentos,
situándose por detrás da liña que marca a saída e contando para a súa
clasificación o mellor dos seus lanzamentos. No caso de que o avión
toque o teito ou calquera obstáculo, o alumnado concursante repetirá o
seu lanzamento.

A distancia percorrida polo avión de papel medirase por medio dunha
cinta métrica, que dará a lonxitude comprendida entre a liña de saída e
o  punto  de  chegada  marcado  cun  xiz  sobre  o  chan  da  área  de
competición.



Concursante
Distancia 1º
lanzamento

(metros)

Distancia 2º
lanzamento

(metros)

Distancia 3º
lanzamento

(metros)

Mellor
lanzamento

(metros)

Serán  premiados  os  tres  primeiros  clasificados  segundo  o  mellor
lanzamento. 

e

Modalidade II

Obxectivo:  O alumnado concursante  intentará  que  o  avión  de  papel
permaneza o maior tempo posible en voo, antes de que toque o chan. 

Cada  concursante  utilizará  un  avión  de  papel  construído
exclusivamente  con  papel  tamaño  A4  de  80  g/m².  O  alumnado
concursante lanzará o avión só co impulso das súas mans, sen axuda
de ningún instrumento. 

Poderá  variar  o  deseño  do  avión  de  papel  co  obxectivo  de  que  a
duración  do  voo  no  lanzamento  sexa  maior,  aínda  que  a  distancia
percorrida no sexa tan grande coma na modalidade I.

O  alumnado  concursante  realizará  tres  intentos  ou  lanzamentos,
situándose por detrás da liña que marca a saída e contando para a súa
clasificación o mellor dos tempos dos seus lanzamentos. No caso de

Liña de saída
Punto de chegada

Área de competición

Distancia de lanzamento



que  o  avión  toque  o  teito  ou  calquera  obstáculo,  o  alumnado
concursante repetirá o seu lanzamento.

O tempo de voo empregado polo avión de papel medirase por medio
dun cronómetro, que dará o tempo transcorrido entre o momento do
lanzamento e o momento en que o avión chega ao chan da área de
competición.

Concursante
Tempo 1º

lanzamento
(segundos)

Tempo 2º
lanzamento
(segundos)

Tempo 3º
lanzamento
(segundos)

Mellor tempo
(segundos)

Serán premiados os tres primeiros clasificados segundo o mellor tempo
de voo. 

Páxinas web de referencia para a construción de avións de papel:

https://verne.elpais.com/verne/2015/08/17/articulo/1439805966_022955.html

https://www.youtube.com/watch?v=jyrYJz8N-aI

https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-avion-de-papel-glider-1072.html

https://verne.elpais.com/verne/2015/08/17/articulo/1439805966_022955.html
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-avion-de-papel-glider-1072.html
https://www.youtube.com/watch?v=jyrYJz8N-aI
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