


SEMANA  DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 
DO 11 AO 15 DE ABRIL DE  2015-16

Este curso chegouse ata a quinta edición da Semana da Ciencia e da Tecnoloxía que xa está
plenamente implantada dentro da dinámica de funcionamento do centro.

Nesta edición aumentou a participación aínda que o departamento de Física e Química non
puido participar.

O máis rechamante este ano foi a demostración de funcionamento de “drons” que se fixo por
parte dos técnicos dunha empresa do sector. Un sector que está en auxe dentro de Galicia dado
os usos moi diversos que se poden realizar.

Ademais  este  curso,  por  primeira  vez,  participaron  os  alumnos  e  alumnas  de  1º  da  ESO
expoñendo os seus traballos. Tamén nas actividades que se establecen dentro desta semana hai
que  ter  en  conta  que  se  fixeron  actividades  diversas  que  abarcan  dende  traballos  tipo
presentación informática ata robots que funcionan con programas informáticos elaborados polos
alumnos. 

Como tódolos anos a complexidade radica en dous aspectos: o traballo previo para que todos os
proxectos  e  traballos  funcionen  nesa  semana  e  tamén a  enorme dificultade  de  realizar  un
calendario onde colla todo, alterando o menos posíbel o funcionamento do instituto.

Imos expoñer as experiencias agrupadas de xeito clásico por departamento organizador aínda
que algunha delas poden considerarse multidisciplinares, como as que organizou a biblioteca do
centro.

1.- Departamento de Tecnoloxía.
Coordinados por Juan Neira e Diego Félix Armesto

O departamento  organizou cos alumnos  tres  grandes grupos  de proxectos:  os  baseados  no
control e robótica, os baseados nos motores eléctricos de corrente alterna e continua e por
último montaxes básicas de electrónica.

Nesta  ocasión  pretendeuse  organizar  un  concurso  de  robots  seguidores  de  liñas  entre  o
alumnado do instituto para o cal se publicaron unhas bases que elaborou un alumno de 2 de
bacharelato. Inicialmente había prevista a participación de ata 5 coches seguidores de liñas pero
non  funcionaron  correctamente  e  dado  que  tampouco  se  inscribiu  máis  xente  decidiuse
suspender este concurso.
Como pode pasar na vida real moitos proxectos tecnolóxicos non chegan a funcionar a pesar
dos esforzos dos alumnos e alumnas na súa elaboración. É importante aprender a xestionar
estes fracasos que tamén se van a producir na vida real. 
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1.1.- Guindastre automatizado:

Con  dous  servomotores  e
detectores  de  presenza
programamos coa placa Arduino o
funcionamento  dun  guindastre
que  recollía  unha  peza  metálica
cun electroimán e logo a soltaba
noutro  punto.  Traballaron  neste
proxecto alumnos de 1º e 2º  de
bacharelato,  entre  eles  os  que
cursan a materia de Robótica.

1.2.- Alarma controlada por un programa informático:

Os  alumnos  de  2º  de  bacharelato
que cursan a materia de Tecnoloxía
Industrial  e  Electrotecnia  realizaron
unha alarma activada por un código
numérico  que  se  desactivaba  con
outro  código  numérico.   Usouse
unha  placa  Arduino  para  cargar  o
programa  e  a  alarma  se  activaba
cando  unha  persoa  metía  a  man
nunha caixa para coller un billete no
fondo. Un sensor óptico en forma de
barreira luminosa era a que recollía
a información exterior para facer saltar a alarma en forma de son e luz. Esta actividade foi
dirixida aos alumnos e alumnas de 1º da ESO e o pasaron moi ben activando a alarma. 
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1.3.- Demostración dun coche seguidor de traxectorias:

Usando un coche da marca Moway realizouse unha demostración e explicouse o diagrama de
bloques  do  programa  informático  cargado.  Este  coche  dispón  dun  software  que  permite
programar facilmente usando diagramas de fluxo.

1.4.- Motores universais e de corrente alterna

O que se pretende con esta actividade é dar a coñecer os motores universais, que son moi
usados  a  nivel  doméstico  e  da  industria  xunto  cos  xa  moi  coñecidos  motores  de  corrente
alterna. Para coñecer o funcionamento dos motores trifásicos é moi importante saber interpretar
os principios físicos nos que se basean. Os alumnos instrutores foron voluntarios da materia de
Electrotecnia de 2º de bacharelato.

- Motores universais: se partiu das montaxes realizadas o curso pasado usando dous motores de
lavadora. Nesta ocasión se melloraron as conexións para que funcionara con corrente alterna
pero baixándolle a tensión dun transformador para que non virara tan rápido e fose perigoso e
ademais se conseguiu un cambio de sentido de xiro en corrente alterna e continua. Como non
funcionaba ao  principio  en corrente  alterna  houbo  un  proceso  de busca  de información  en
Internet ata poder conseguir o seu funcionamento.

-  Maqueta  do  campo  magnético  xiratorio:  Foi  un  experimento  “estrela”  nesta  ocasión.  Os
motores trifásicos basean o seu funcionamento na creación dun campo magnético que vira  a
unha  velocidade  denominada  de  sincronismo  seu  interior,  provocando  unhas  correntes  por
indución electromagnéticas no rotor en “jaula de ardilla”. Un vez colocadas as tres bobinas
alimentadas por cada unha das tres correntes dunha corrente trifásica e situadas fisicamente a
120º  entre  sí,  colocamos un compás no  interior  do  espazo  comprobando que a  súa agulla
magnética comeza a virar a unha velocidade semellante á do campo magnético que a move. As
correntes  trifásicas  que  teñen  unha  tensión  de  380  V,  se  baixan  a  18  V,  usando  un
transformador por cada fase e así facemos máis seguro traballar coa maqueta. Ao final e usando
un compás de tamaño axeitado e incrementando o campo magnético usando un núcleo de
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aceira en cada bobina o sistema funcionou. De todos xeitos quedou pendente de construír un
rotor de “jaula de ardilla” e observar como tamén vira colocándoo na mesma zona.

- Motores trifásicos: cambio de sentido de xiro e  arranque estrela triángulo.

Aproveitando  as  maquetas  construídas  en  anteriores  cursos  en  base  a  motores
comerciais, se pon a funcionar este tipo de motores maioritario na industria e coa axuda de
esquemas  se  realizan  as  explicacións.  Como  non  tiñamos  motor  comercial  para  realizar  a
explicación do arranque estrela-triángulo se substituíron as tres bobinas do estátor por dúas
lámpadas en serie que permiten iluminara distinta intensidade se funciona o motor en estrela
ou triángulo.
Estas explicacións permiten aos alumnos de cursos inferiores ver o que se pode chegar a facer e
aprender na materia de Electrotecnia en segundo de bacharelato.
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1.5.- Electrónica analóxica: sensor de temperatura.

Deseñouse  esta  actividade  para  comprender  os  principios  de  funcionamento  do  relé  e  do
transistor e as súas aplicacións para o deseño dun sensor analóxico.
Usando materiais coma placa Board, relé, transistor, motor eléctrico ou lámpada, NTC, mechero,
resistencias,  cables  e  unha fonte  de alimentación con tomas de corrente,  escolléronse oito
alumnos de 3º ESO dos grupos A, B, C E D mediante un exercicio de selección que consistiu en
montar  un  sensor  de  temperatura  seguindo  un  esquema  eléctrico  e  comprender  os  seus
principios  de  funcionamento.  Estes  seleccionados  actúan  como  monitores  de  3º  ESO  para
mostrar a actividade e explicar a función de cada compoñente ao resto dos compañeiros do
curso 3ºESO.
Os alumnos interactúan achegando o mechero á NTC e observando o que pasa.  Explican a
excitación  da  bobina  do  relé  para  activar  ou  desactivar  o  receptor  segundo  se  utilicen  os
contactos  normalmente  abertos  ou  pechados  do  conmutador.  Tamén  explican  o  cambio  de
estado do transistor de corte a activo en función da intensidade que flúe pola súa base e que
depende da temperatura da resistencia NTC (coeficiente de temperatura negativo).
Resultou ser  unha experiencia interesante entre compañeiros,  desenvolvemento a tarefa de
ensino-aprendizaxe en toda a súa amplitude. 

2.- Departamento de Xeografía e Historia:

A miúdo,  cando escoitamos a palabra “tecnoloxía”  tendemos a pensar en modernos aparellos 
tecnolóxicos, sofisticadas técnicas  ou equipadísimos laboratorios equipados cos últimos 
avances.

O Departamento de Ciencias Sociais, na súa participación neste curso e no pasado, na
Semana da Ciencia e da Tecnoloxía busca romper esta imaxe da tecnoloxía non por falsa pero si
por incompleta. A historia e a antropoloxía amósanos a tecnoloxía como algo presente en todas
as épocas da historia, mesmo sitúa a orixe do ser humano na capacidade para crear tecnoloxías,
o “homo habilis” fabrica instrumentos e tal tarefa chega a ser o elemento clave no proceso de
hominización. 

Este curso o departamento traballa  cos sinxelos  aparellos  para medir  parámetros do
clima e unha mostra das tecnoloxías que hai detrás das técnicas tradicionais de conservación de
alimentos.

2.1.- Exposición sobre técnicas tradicionais de conservación de alimentos.

Un dos retos máis importantes que o ser humano tivo ao longo da historia é a alimentación.
Tecnoloxía atopamos na caza e na pesca, nos labores agrícolas ou gandeiros..... Pero ás veces o
alimento acumúlase co risco de deterioro e por iso, un dos retos que o ser humano tivo que
afrontar ao longo da historia foi o da conservación de alimentos.  Este foi o tema elixido para a
nosa participación na V Semana da Ciencia e da Tecnoloxía. E dito traballo artellouse arredor de
tres tarefas principais:
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1. A forma de traballo foi similar á do ano pasado. Propúxose, a quen quixese participar  
de xeito voluntario, preguntar no seu entorno familiar ou veciñal por xeitos tradicionais 
empregados para a conservación de alimentos.  Dista proposta saíu un grupiño de 
rapaces e rapazas que oscilou entre 6 e 8 que se puxeron mans á obra de pescudar 
información sobre ditas técnicas.

2. Paralelamente buscamos información teórica para estruturar unha explicación 
coherente do que puidésemos atopar no traballo de campo. Aínda que este ano non se 
puido facer por falla de tempo, estaba na nosa intención que esta tarefa se fixese nun 
traballo conxunto cos departamentos de Ciencias Naturais e de Física e Química. Fica 
pois para vindeiras edicións completar este traballo cun enfoque máis interdisciplinar.

3. En terceiro lugar, decidimos presentar este traballo en forma de exposición. Isto 
supuña que a nosa procura non podía ser só de testemuñas. Tiña que incorporar 
obxectos que puidesen ser expostos. Planeouse tamén a realización “in situ” dalgúns dos
procesos de conservación pero finalmente resultaba complicado e tivemos que 
pospoñelo para outra ocasión.

Como resultado deste triple traballo foi a realización da exposición “Técnicas Tradicionais 
de Conservación de Alimentos” que estivo situada durante toda a Semana no vestíbulo principal
do edificio da ESO do noso instituto. 

A exposición organizouse tendo en conta os principios básicos para a conservación e nela
puidéronse ver:  queixos e a súa forma de elaboración e conservación, viños e augardentes,
salgaduras e sazóns, afumados, embutidos, conservas....

2.2.- Catro experimentos de meteoroloxía:
 
Respecto  á  actividade  de  xeografía  de  1º  ESO  os
alumnos  realizaron  unha  serie  de  instrumentos
relacionados  coa  meteoroloxía:  pluviómetro,
cataventos,  reloxo  solar...Escolleuse  isto  porque  na
materia  deste  curso  estudan  todos  os  aparellos
relacionados  coa  medición  dos  elementos  climáticos.
Para construílos utilizaron materiais moi sinxelos como
paus, botellas de plástico, madeira, palliñas, cartolina....
A  actividade  foi  enfocada  para  que  os  alumnos
explicasen os aparellos a os de segundo de ESO. Hai
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que dicir que houbo grande motivación pois todos quixeron participar na elaboración aínda que
logo a explicación recaeu nos instrutores. As distintas sesións realizáronse con normalidade e
apreciei  unha  clara  mellora  nas  explicacións  segundo  foi  pasando  a  semana.  A  actividade
realizouse ao aire libre menos un dos días que chovía moito.
3.- Departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

Este curso este departamento seguiu realizando traballos e proxectos que se iniciaron en cursos
pasados  (plantar  especies  vexetais  e  enerxía  solar  )  e  iniciando  algún  relacionado  coas
habilidades necesarias para a vida cotiá ( Técnicas de soporte vital).

3.1.- Plantar árbores froiteiras e experimentos de enerxía solar

O  curso  anterior  se  iniciou  unha  actividade  dedicada  a  etiquetar  cos  nomes  científicos  e
vulgares determinadas especies arbóreas e arbustivas que están na zona axardinada do noso
instituto e este curso o que se fixo foi investigar sobre especies froiteiras autóctonas de Galicia
para plantar no recinto axardinado, pero coa idea de que os alumnos se impliquen no coidado
da natureza e valoren a súa contorna que os rodea. Este curso tamén se volveu a traballar coa
enerxía solar pero debido á falta de sol o día da demostración dos fornos solares non se puido
cociñar.

As actividades foron conducidas por alumnos de 4ºESO-A, pero as plantacións se fixeron por
parte de cada grupo, se sacou unha foto no momento da plantación e logo se colocou un cartel
ao lado de cada unha das plantas coa fotografía do grupo que o plantou.

Plantamos árbores frutais: Os alumnos e alumnas de 1º da ESO-A  plantaron unha maceira
“branca cerosa”, os de 1º ESO-B  unha ameixeira “de Arillo”, os de 1º ESO-C unha pereira “de
Péparo” e os de 1º ESO-D unha cerdeira “de Pico”. Os de 4º ESO A plantaron un castiñeiro da
variedade “Porta da Vila”.

Tamén se volveron a colocar as estacas cos nomes das árbores colocadas o curso pasado e que
estaban  tiradas  ou  deterioradas,  volvendo  a  realizar  explicacións  das  características  máis
salientables destas especies.
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3.2.- Obradoiro de Soporte Vital Básico.

Este obradoiro foi impartido por alumnado de 1ºBAC da materia de Anatomía Aplicada para
familias e profesorado. 
O  Soporte Vital Básico (SVB) comprende aquelas medidas que se deben poñer en marcha
ante unha situación de parada cardiorespiratoria (PCR) co fin de manter esas funcións ata a
chegada  dos  sistemas  de  emerxencia  sanitarios.  Por  tanto,  son  medidas  que  deberían
coñecer todos os cidadáns. Hai que ter en conta que a maior parte das PCR non teñen lugar
nos hospitais nin noutros centros sanitarios senón na rúa, nos domicilios e nos lugares públicos.
Deste xeito, e mentres chegan os sistemas de emerxencia, a posta en marcha dunhas medidas
axeitadas de primeiros auxilios é fundamental para unha eficaz atención destes pacientes.
Desde  o  momento  en  que  unha  persoa  sofre  unha  PCR,  as  posibilidades  de  supervivencia
diminúen nun 10% por cada minuto que transcorre. Os sistemas de emerxencia,precisan que os
cidadáns saiban facer unhas correctas manobras de SVB durante o tempo que tarden en chegar
para así aumentar as posibilidades de supervivencia.

Foi unha experiencia moi interesante e tamén contar coa participación dalgúns dos familiares
dos propios alumnos. As actividades puideron levarse a cabo usando o material que puxo a nosa
disposición a Cruz Vermella de Betanzos.
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4.- Departamento de matemáticas.

Na pasada edición da Semana da Ciencia e da Tecnoloxía este departamento xa organizara unha
Xincana con probas de diverso tipo,  aínda que a maioría  da área de matemáticas,  e nesta
edición volveuse a  organizar pero ademais realizouse unha actividade de hipercubos e unhas
exposicións sobre de Ciencia e Tecnoloxía.

4.1.- Xincana matemática.

A actividade consistiu na preparación por parte de alumnos inscritos voluntariamente de 3º ESO
e participación dos catro grupos de 2ºESO durante dúas sesións de clase en catro xornadas
diferentes.  
Os alumnos de 3º, guiados polos profesores do departamento de Matemáticas: Cheché Varela,
Marita Ares e Natalia Pou, organizados en 6 grupos e coordinados por catro alumnas de 3º ESO
D (Salomé Miragaya, Uxía Pérez, Olalla Pérez e María Otero), prepararon as 6 probas da Xincana:

Realizáronse seis probas distintas arredor do patio interior do instituto, o cal permitía que non se
realizaran grandes desprazamentos como na edición anterior.

• TANGRAM.
• CÁLCULO MENTAL.
• PROBLEMAS DE LÓXICA.
• SUDOKU.
• PUZLES TRIDIMENSIONAIS.
• XADREZ.

Os alumnos que superaban satisfactoriamente a proba de xadrez, a nivel individual eran citados
para un reto co noso experto xadrecista: o profesor Óscar García.

Esta 2ª edición da xincana matemática no instituto tivo o contratempo da folga de alumnos
trouxo como consecuencia a falta de rexistro de puntuacións nalgunha proba. Decidimos deixar
deserto  o premio, para non ser inxustos.
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4.2.- Avances científicos e tecnolóxicos.

Esta actividade consistiu na exposición dun traballo voluntario por parte do alumnado de 2º ESO
nas distintas aulas de 1º ESO.

O traballo tratou sobre calquera avance científico ou tecnolóxico no que se puxese de manifesto
o uso de procedementos matemáticos.

Debía  entregarse  nun  formato  dixital  para  facilitar  a  exposición  posterior  facendo  uso  das
pizarras dixitais.

Participaron na devandita actividade de forma individual unha alumna de 2ºESO D e outra de
2ºESO C,  tres  parellas  de  2ºESO A  e  tres  grupos  de  alumnos  de  2ºESO B,  guiados  polas
profesoras de matemáticas do respectivo grupo: Mercedes González, Isabel Andrade e Natalia
Pou.
 
Os  traballos  foron  de  calidade  aceptable  para  o  nivel  (uns  mellores  que  outros),  pero  as
exposicións foron excelentes, en xeral. En todos eles notouse unha melloría a medida que ía
avanzando a semana.

Os alumnos de 1º ESO estiveron moi atentos e nalgunha presentación dedicouse un intre a
preguntas, dúbidas e á valoración do exposto.
Creo que a actividade desenvolveuse moi satisfactoriamente.
Os títulos dos traballos e autores foron os seguintes:

11



4.3.- Xeometría dinámica: hipercubos.

Con esta  actividade  preténdese  Comprender  o  concepto  aritmético  de  dimensión  e
construír  o  espazo-tempo  usual:  esquerda-dereita,  arriba-abaixo,  diante-detrás  e
pasado-futuro para atopar o “aquí e agora”. Só se usaron como materiais plastilina e
palillos redondos sobre unha mesa e un papel de reciclade que evitará manchar a mesa.

Oito alumnos de 1º ESO escollidos dos grupos A, B, C E D mediante un exercicio de
selección que consistiu en montar un hipercubo con plastilina e palillos seguindo as
indicacións do profesor en menos dunha hora lectiva funcionan como monitores de 4º
ESO para repetir  a actividade con cada grupo A, B,  C e D de aproximadamente 24
alumnos nunha hora lectiva.

Na metodoloxía representouse un punto real, un vértice, como unha boliña de plastilina
e un segmento real, unha aresta, como un palillo que representa o movemento dun
punto. Daquela o movemento perpendicular dun segmento e dos seus vértices definen
un cadrado e,  sucesivamente,  o  movemento  do  cadrado perpendicular  a  si  mesmo
constrúe un cubo. Para terminar adoptamos unha proxección “cabaleira” e movemos o
cubo nunha nova dirección pero esta  vez tomamos só unha fracción de palillo,  2/3
queda ben, para construír as oito arestas que representan o movemento de cada un dos
oito  vértices  que  se  desprazan  para  construír  o  novo  cubo.  Percíbense  entón  as
proxeccións  dos  oito  cubos  que  delimitan  o  hipervolume  cuatridimensional  dun
hipercubo ou Teserato sobre as tres dimensións xeométricas espaciais.
 
Foi  unha  experiencia  moi  gratificante  cun  traballo  colaborativo  e  motivador  entre
alumnos de tan distintos niveis educativos
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5.- Departamento de Educación Plástica e Visual.

Neste  curso,  o  Departamento  de  Artes  Plásticas  colaborou  na  Semana  da  Ciencia
organizando un concurso de carteis de temática medioambiental.

Dirixido ao alumnado de 3º ESO, a finalidade era conciencialos sobre a necesidade de
adoptar  comportamentos  ecolóxicos  dentro  do  recinto  escolar,  de  xeito  que  o  que
semella só un gran de area convértese nunha achega significativa de cara ao obxectivo
global:  reverter  o  proceso  de  deterioro  do  noso  mundo  e  evolucionar  cara  unha
sociedade sustentable. 

Non  se  trataba,  polo  tanto,  de  anunciar  ou  difundir  mensaxes  sobre  quencemento
global,  contaminación  industrial  ou  reciclaxe  a  gran  escala,  temas  obviamente
eloxiables pero un pouco fóra das nosas capacidades como alumnos ou profesores dun
instituto.  Polo  contrario,  tratábase  de  incidir  en  cuestións  sobre  as  que  si  temos
responsabilidade  e  control:  apagar  as  luces  cando  rematan  as  clases  (ou  non  son
necesarias), usar racionalmente a calefacción (evitar perdas de calor por  ter ventás
abertas...),  reducir  o  consumo de papel  (por  exemplo,  reciclando fotocopias  vellas),
economizar  as  baterías  de  equipos  electrónicos  evitando  un  uso  superfluo,  usar  as
papeleiras e colectores de desperdicios para conseguir un contorno máis limpo, tanto no
interior  como  no  exterior  dos  edificios...  A  idea  era  fomentar  usos  ecolóxicos  no
particular  para chegar  a  un comportamento ecolóxico no xeral,  e  crear  modelos  de
carteis  que  puideran  instalarse  nas  aulas  e  espazos  do  recinto  do  instituto  como
recordatorio deses comportamentos.

O resultado do concurso foi un tanto disperso: algúns alumnos e alumnas non captaron
correctamente o obxectivo e realizaron traballos que incidían en aspectos xerais (é dicir,
non centrados no instituto), pero outros resultaron ben enfocados e cunha realización
gráfica  notable.  Resultou  gañador  o  traballo  presentado por  Alejandro  Basteiro,  e  o
xurado acordou conceder dous accésits a Raquel Vázquez e Julia Nieto. Os premios, en
consonancia co espírito do concurso, consistiron en xogos de lámpadas led de baixo
consumo, presentadas en bolsas de tea para uso múltiple.
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6.- Biblioteca.

A Biblioteca do IES Francisco Aguiar participou na  celebración da Semana da 
Ciencia e a Tecnoloxía con dúas actividades:

1. CONCURSO DE ESOPÍAS en colaboración cos Departamentos de Lingua e 
Literatura Castelás e Lingua Galega e Literatura. A actividade consistía 
en construír un texto coherente (microrrelato, aforismo, poema, 
pensamento...) axustando o texto a unha plantilla dada que se 
corresponde coas cifras do número Pi. Acompañábase os textos con 
ilustracións. Establécense tres categorías: 1º ciclo da ESO, 2º ciclo da 
ESO e Bacharelato. A participación foi moi numerosa e os textos 
resultantes de gran calidade, proxectamos editar un libro cunha selección
de textos seleccionados..

Veo a Luís y pienso

conmovido en cuánto 
dolor sin razón

soportan impávidos
algunos. Maltratos que 

le han impedido amar
aunque no siente

 odio.

BRUNO EDROSA
CRESPO,2º ESO-A

ESOPÍA GAÑADORA 1º
CICLO.

Así é, ríos e mares 

infinitos ao océano
bravo van parar.

Inmensos, profundos,
pasando

esaxerada dor
no seu traxecto, como

sucede no temido
amor.

DIEGO TEIJO BARRAL 3º
ESO-B

ESOPÍA GAÑADORA 2º
CICLO ESO.

ARP e GRIS e KLINT

debuxaban os trazos
azuis dos mares

lonxanos, profundos:
MARTISSE, GÉRICAULT,

DOU

de cor turquesa DALÍ
RENOIR ou TAPIES,

KLEE.

AMAIA TOMÉ TOMÉ
1ºBAC-A

ESOPÍA GAÑADORA
BACHARELATO.

2. CONCURSO BUSCA-CIENCIA. É unha actividade coa que se pretenden 
traballar os seguintes contidos:
a) A localización de materiais na biblioteca co manexo da CDU.
b) A localización de información en soportes dixitais.
c) A selección de información nestas dúas fontes.

Ademais pretendemos promover a cooperación do grupo-clase e o 
traballo en equipo.
Para a preparación da actividade solicitouse dos diferentes 
departamentos que aportasen preguntas con pistas que levasen ao 
alumno á identificación da resposta, empregando os materiais 
bibliográficos dispoñibles na biblioteca e  fontes  dixitais. De cada 
clase secciónanse cinco parellas, unha para cada día da semana, de 
xeito que se implique o maior número de alumnos. A semana previa 
ao concurso, as clases foron convidadas a baixar á biblioteca para ter 
unha preparación previa. Finalmente, os cursos gañadores foron 2ºB 
ESO para o 1º ciclo e 4ºA ESO no segundo ciclo. O premio consistía 
nun almorzo para toda a clase na cafetería do instituto.
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7.- Conferencia.

“Que son os drons?” é unha conferencia que impartiu un antigo alumno, Quili Abeal,  do 
instituto para  os alumnos de 3º ESO de unha hora de duración. Foi unha charla moi 
interesante onde se deu unha visión xeral do que son os drons ( robots autónomos 
voadores que poden ser controlados a distancia) e sobre todo os usos actuais e as 
posibilidade de futuro con multitude de aplicacións no mundo do lecer e as aplicacións 
industriais e non mundo da imaxe e son. Aínda que moitos alumnos xa coñecen os drons
polos medios de comunicación, con esta charla teñen unha visión máis xeral desta área 
da robótica que está tendo moito desenvolvemento nos últimos anos.
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8.- Obradoiro sobre drones.

Coa idea de profundar un pouco máis en este área da robótica se desenvolveu este 
obradoiro entre os alumnos da materia de Tecnoloxía Industrial-1 e Robótica de 1º de 
bacharelato. Tamén se invitou a participar aos alumnos de Tecnoloxía de 4ºESO.

Catro técnicos de empresa de control de drons na que traballa Quili Abeal, puxeron a 
funcionar diversos drons que teñen na súa empresa, dende os modelos de uso lúdico 
( realizar acrobacias) ata os grandes equipos para erguer cámaras de vídeo e material 
pesado. 

Fíxose o obradoiro no pavillón de deportes do instituto para o que contamos coa 
colaboración do departamento de educación física e os voos fixéronse dentro deste 
recinto, xa que para voos exteriores debe de solicitarse un permiso con tempo 
suficiente, polo perigo para as persoas e bens. A duración do obradoiro foi de dúas 
horas que como primeiro contacto foi suficiente.

Foi moi interesante ver realizar manobras acrobáticas e sobre todo os grandes equipos 
de uso industrial ( gravación de tomas aéreas en películas e documentais, inspección de
góndolas de xeradores eólicos, etc). En definitiva unha gran introdución ao mundo dos 
drons que incluso se permitiu que algún alumnos manexase o equipos máis pequenos.
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