
     IX2Maker 
IES A Xunqueira II - Pontevedra - 28 sept. 2018 

Código de centro  36018379

Resolución do 8 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa 
de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso 2018/19.  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Introducción

O IES A Xunqueira II  é un centro de educación secundaria situado na rúa Celso 
Emilio  Ferreiro,  6  de  Pontevedra,  no  Campus  universitario  da  Universidade  de  Vigo. 
Trátase dun centro urbano, aínda que recibe tamén alumnado do rural. Os estudos que se 
imparten no noso instituto son: ESO e Bacharelato (“Ciencias” e “Humanidades e Ciencias 
Sociais”). No actual curso 2018/19 hai un claustro formado por 58 docentes, 6 membros 
do persoal de administración e servizos e unha matrícula de 621 estudantes.

O  equipo  directivo  do  centro,  avalado  pola  comunidade  educativa,  e  debido  ás 
características do alumnado e a demanda do mesmo, xunto cos seus responsables, ve a 
conveniencia de solicitar a súa participación na convocatoria Espazos Maker, na procura da 
excelencia educativa.  

No curso 2015/16 comenzamos a transitar  unha senda aínda pouco coñecida no 
ámbito  da  educación  pública  obrigatoria,  ao  introducir  unha  metodoloxía  baseada  en 
proxectos de innovación que buscaban aproximarse á cultura maker, un movemento que 
aboga polas  posibilidades  e  ferramentas  que as  innovacións  tecnolóxicas  nos  aportan,  
permitíndonos crear os nosos propios productos sen depender de grandes fabricantes e 
compañías multinacionais. Esta cultura, impregna ao alumnado de valores que o alonxan 
do consumismo no que está inmersa a sociedade actual, primando a creación propia por 
enriba do consumo. 

Este “aprender facendo” forma xa parte da nosa metodoloxía diaria  nunha gran 
parte  do  profesorado  implicado  en  proxectos.  O  alumnado  séntese  o  centro  desta 
aprendizaxe activa e manipulativa, baseada nos seus intereses, na que os beneficios non 
son só o desenvolvemento da creatividade a través do deseño dos proxectos e os seus 
produtos  finais,  senón  a  resolución  de  problemas  reais  da  súa  propia  contorna  e  o 
desenvolvemento das súas competencias e  habilidades sociais.
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Profesorado participante

Descrición

Despóis  de  dous  cursos  adentrándonos  na  cultura  maker  a  través  de  diversos 
proxectos  que  inculcaron  no  alumnado  a  paixón  polo  movemento  “faino  tí  mesmo”, 
chegou o momento de dar un paso máis e dotar a esta metodoloxía dun espazo e dunhas 
ferramentas específicas. Por isto, temos xa habilitado un espazo no que o alumnado poida  
seguir  formándose no ámbito  da programación,  deseño e  impresión 3D,  proxectos  de 
indagación, audiovisuais e o método científico. 

Este espazo conta cunha impresora 3D de recente adquisición debido á demanda do 
alumnado por afondar nos coñecementos de deseño e impresión 3D e polo interese en 
fabricar diversos produtos finais para os proxectos que levan a cabo (maquetas, robots 
humanoides,  chaveiros…);  contamos  tamén  cunha  pequena  cámara  fotográfica  que 
permite realizar grabacións e cun croma co que o alumnado realiza montaxes audiovisuais 
(fondos de ciencia ficción, novas, …). 

Nome e apelidos DNI Especialidade

Esther Padín Vidal (Coordinadora) 35454961R Matemáticas Secretaria

Jorge Fernández  Seoane 32653960D Economía

Margarita Esteban Muñecas 72879406L EPeV

Eusebio  Rivero Veiga 52492234R EPeV

Mª Jose Vicario Quintana 02514494L Filosofía Coordinadora PLAMBE

Miguel Quiroga Bóveda 77419900Z Física e Química

María de los Ángeles Rúa Opazo 76712873F Francés

Sabrina Karine Piberne Gouin 78144712G Francés

Benito Delfín Ogando Fernández 35287212Z Lengua Castellana

Felipe Suárez Pereiro 44815561S Matemáticas Coordinador TIC

Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Música Director

Raquel Gey Piñeiro 76970362B Música Vicedirectora

Fernando Otero Urtaza 35282682S Música
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Durante este curso,  ampliaremos a nosa oferta de actividades durante os recreos 
(aula aberta de música, xadrez, clubs de lectura, tenis de mesa,…) abrindo tamén este 
espazo maker co obxectivo de que o alumnado con inquietudes nestes ámbitos se achegue 
á aula e poida aprender dos compañeiros que teñan máis coñecementos, creando sinerxias 
de cooperación entre iguais. O noso obxectivo é seguir dotando  pouco a pouco esta aula 
con máis ferramentas para que o alumnado desenvolva o seu potencial co maior apoio 
tecnolóxico  posible.  Partindo  dos  intereses  do  alumnado,  temos  xa  establecidas  as 
seguintes liñas de traballo para o presente curso: 

❖ Deseño e construcción dunha embarcación eléctrica de radio control propulsada 
únicamente por enerxía solar para a participación na IV Regata Solar 2019 de Marine 
instruments  que  se  celebrará  no  mes  de  xuño  no  porto  de  Baiona.  O  interese  do 
alumnado  polo  enerxía  solar  xurdíu  durante  o  curso  pasado  a  través  do  Proxecto 
Pontevedra  PreApocalíptica,  que  exploraba  as  diferentes  accións  que  a  comunidade 
educativa podía levar a cabo para revertir os efectos da nosa acción no medioambiente. 
Entre moitas outras actividades (reciclaxe, customización de prendas, diminución dos 
plásticos,…), xurdíu un proxecto de construcción de cargadores para móviles a través 
da enerxía solar (Proxecto SunPower). Durante o presente curso, abordaremos a mesma 
temática  para  afrontar  o  reto  de  participar  nunha  competición  naval  de  pequenas 
embarcacións. A través deste proxecto, o alumnado deberá prototipar diferentes tipos 
de embarcacións e levar a cabo diversas medicións de maniobrabilidade e velocidade 
para decidir cal é a opción más axeitada.  Un traballo en equipo que lles axudará a 
desenvolver competencias como as habilidades sociais, a toma de decisións baseada en 
datos obxectivos, a creatividade e o espíritu deportivo. (Proxecto Multinivel)

❖ Deseño e elaboración mediante impresión 3D de diversos produtos para a súa 
venda, co obxectivo de recadar fondos para as viaxes culturais (chaveiros,  bisutería, 
adornos, …). Durante o curso pasado, unha gran parte do alumnado recadou fondos 
para costearse a viaxe de fin de curso mediante a venda de produtos adquiridos ao por 
maior.  Este  ano,  pretendemos  dar  un  paso  máis  na  autonomía  e  iniciativa 
emprendedora  do  noso  alumnado  ao  proporcionarlles  o  espazo  e  os  materiais 
necesarios  para  a  creación  dos  seus  propios  produtos.  Recollendo  o  aprendido  nos 
cursos anteriores, tanto nas clases como nos obradoiros de deseño e impresión 3D, o 
alumnado  deberá elaborar un proxecto sostible e económicamente beneficioso co que 
costearse alo menos unha parte da viaxe. (3º e 4º ESO)
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❖ Realización  de  vídeos,  subtitulados  noutros  idiomas,  sobre  a  cidade  de 
Pontevedra co obxectivo de acercar a nosa cultura ao alumnado de Taiwan.  Durante o 
curso  pasado  presentóusenos  a  oportunidade  de  establecer  contacto,  a  través  dun 
antiguo alumno, co Qingpu Guozhong High School de Taiwan. O alumnado de 2º ESO 
non  quiso  deixar  escapar  a  oportunidade   de  iniciar  un  intercambio  virtual  con 
alumnado da mesma idade pero cunha realidade cultural tan alonxada. A través deste 
proxecto o alumnado profundizará no coñecemento da súa propia cultura (Camiño de 
Santiago,  folclore  musical,  arquitectura,  gastronomía…)  co  fin  de  transmitirlla  ao 
alumnado  Taiwanés  a  través  de  videoreportaxes  subtituladas.  Do  mesmo  xeito, 
profundizarán na cultura chinesa a través dos traballos realizados polo alumnado da 
cidade de Taoyuan en Taiwan. 

❖ Realización de vídeos didácticos para dotar as infografías realizadas nos diversos 
proxectos de realidade virtual, códigos QR, etc. O noso alumnado inicia o seu cuarto 
curso  traballando  por  proxectos  polo  que  o  obxectivo  é  que  a  calidade  dos  seus 
produtos finais  sexan cada vez más ricos tanto estética como tecnolóxicamente.  Isto 
inclúe tanto as súas presentacións audiovisuais, como a cartelería que realizan para as 
súas  exposicións  e  proxectos.  O  desenvolvemento  da  competencia  lingüística  e 
tecnolóxica van da man neste proxecto que fará a información máis atractiva para o 
alumnado a  quen vai  dirixida ao ter  que utilizar  os  seus  dispositivos  móviles  para 
acceder a ela. (2º,  3º e 4º ESO).

❖ Profundización  nos  coñecementos  de  programación,  deseño  e  impresión  3D  a 
través  da  realización  de  robots  humanoides  deseñados  e  elaborados  polo  propio 
alumnado. O alumnado que cursa este ano 3º de ESO, comezou a súa andadura no 
ensino secundario ao tempo que chegou aos centros a dotación en robótica e impresión 
3D. O feito de aproveitar dende o primeiro momento esta dotación para enriquecer os 
proxectos que se estaban levando a cabo, fixo que o seu interese por profundizar neste 
ámbito sexa realmente alto. A oportunidade de visitar diversas feiras científicas nas que 
as disciplinas STEM se presentan dunha maneira tan atractiva está a ser moi beneficiosa 
para a súa formación, sendo capaces ademáis de non conformarse con adquirir obxectos 
prefabricados, senón que pretenden converterse en creadores dos seus propios obxectos. 
(Actividade multinivel)
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❖ Deseño e elaboración de maquetas coa impresora 3D dalgúns dos edificios máis 
emblemáticos da nosa cidade como parte dun proxecto de percorrido histórico cultural 
que mestura distintas disciplinas artísticas e tecnolóxicas.  O currículum do 3º curso de 
secundaria  convértese  a  través  deste  proxecto  nun atractivo reto  no que disciplinas 
como  a  música,  a  literatura,  a  arquitectura  e  a  historia  se  presentarán  a  través  de 
produtos, elaborados no espazo maker polo propio alumnado, que sirvan ao mismo 
tempo  de  material  pedagóxico  para  otros  estudantes:  unha  sorte  de  proxecto  de 
Aprendizaxe Servizo no eido educativo. 

❖ Deseño  e  elaboración  de  monicreques  con  impresión  3D  para  realizar 
interpretacións dramáticas de teatro de sombras chinesas que representen momentos 
históricos culturais salientables. Ésta será outra das liñas do proxecto anterior, na que 
alumnado de 3º ESO non só elaborará o texto das suas obras, senón que construirá a 
estrutura  e  os  monicreques  necesarios  para  a  realización  das  sombras  chinesas. 
Enfrentarse  a  unha  idea  y  levala  a  cabo  desde  cero  supón  unha  aprendizaxe 
tremendamente  significativa  e  gratificante  para  eles,  acostumados  a  ser  meros 
observadores deste tipo de obras. 

❖ Proxecto de e-Textil, actividade de tecnoloxía aplicada á moda na que o alumnado 
experimentará  coas  posibilidades  que brinda a  fabricación dixital  aplicada ao textil. 
Como  continuación  dun  proxecto  de  customización  de  prendas  realizado  o  curso 
pasado, durante o presente curso, pretendemos dotar ao alumnado interesado nestes 
dous ámbitos dos coñecementos suficientes para experimentar neste novedoso ámbito 
das prendas electrónicas, desenvolvendo a sua creatividade e o coñecemento das fases 
de prototipado.

❖ Proxecto de novas (maquetación, vídeo e radio). Dende o curso 16/17 estamos a 
recuperar un antiguo proxecto de radio do nosos centro, dándole un novo enfoque con 
Podcast e audiovisuais que transmitan a toda a comunidade educativa as novas que 
suceden no noso centro: actividades complementarias, extraescolares, participación en 
feiras científicas, eventos, celebracións, premios… a idea é ir formando ao alumnado 
interesado neste ámbito para que nun futuro formen un Gabinete de comunicación que 
se encargue de difundir as actividades do centro. Este censo cabe salientar o enorme 
beneficio  de  formar  ao  alumnado  nun  correcto  uso  das  redes  sociais,  incluso  cun 
carácter profesional. 
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As STEM no IES A Xunqueira II
O noso centro está inmerso dende hai tres cursos nun cambio metodolóxico no que as 
materias relacionadas co ámbito STEM cobran unha gran relevancia ao relacionarse moi 
íntimamente  cos  proxectos  de  innovación  que  estamos  levando  a  cabo,  que  son  os 
seguintes:

Club de Ciencia. Coa concesión do programa piloto “Club de Ciencia” da Consellería, 
consolidamos os obradoiros científicos que estamos a desenvolver dende hai dous cursos 
fora do horario lectivo.

Laboratorio de Química: Experimentos relacionados coa Química (elaboración de xabón e  
fertilizantes a partir de produtos naturais, determinación  de  vitaminas  en  diferentes 
alimentos).

Obradoiros  de  Robótica:  O  alumnado  aprendeu  a 
programar  robots  para  facer  carreiras  siguelineas,  para 
realizar  medición  de  partículas  contaminantes  en 
diferentes zonas da cidade, senón que incluso soldou as 
suas  propias  placas  co  objetivo  de  que  comprenderán 
máis a fondo o proceso de creación dan robot. 

Obradoiros de Impresión 3D: O obxectivo destes obradoiros é 
que o alumnado desenvolva a sua creatividade e pasen de ser 
meros  consumidores  a  creadores  maker.  Dende  o  curso 
pasado,  a  impresora  3D acompáñanos  en  moitos  dos  nosos 
proxectos (Transformación de pezas de robots para adaptalos a 
novas  funcións;  vectorización  e  impresión  das  esculturas  e 
edificios e máis emblemáticos da cidade de Pontevedra, etc.)

Contratos Programa 
Aínda que contamos con todas as liñas de actuación desde programa, detallamos as 
accións relacionadas co ámbito STEM.

Liña 5. Excelencia 
Método  científico:  Neste  obradoiro  o  alumnado  familiarízase  co  rigor  do 
método científico e  coa  elaboración da documentación dos  proxectos  tan 
importante para adquirir competencias lingüísticas e científico tecnolóxicas, 
responsabilidade e espíritu crítico e necesaria tamén para a participación en 
Feiras Científicas.
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Banda 

RockBótica

Música e Tecnoloxía - 2º ESO 
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Nome:           Grupo: 2º __ 

No mes de novembro celébrase a Semana da Ciencia e pensamos que sería moi 
interesante que o alumnado amosara os seus proxectos de ciencia nunha   Feirarealizada arredor desas datas.  

Analiza as seguintes cuestións individualmente. Despois terás tempo para comentalas cos teus compañeiros e compañeiras e de traballar en grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cres que existe relación entre a música e a 
ciencia?  

Sí  / Non , porque…  

 

 

 

Escribe polo menos 3 webs de referencia que usaches na túa investigación 

 

 

 

Investiga en qué ámbitos converxen a música e a ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Podemos dende a materia de música realizar un 
proxecto de ciencia?   

Sí  / Non , porque…  

 

 

 

 

 

Anota qué proxectos se che ocorreron e 
coméntaos cos teus compañeiros   

 

 

 

Proposta de Proxecto/Experimento do teu grupo 

 

 

 

 

sobre os avances científico tecnolóxicos na Música 

Investigación

Análise 

Experimentación  

 da linguaxe musical en Snap4Arduino
con estructuras triangulares 

Programación 

das características dos escenarios de Rock 
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Concursos 

Feiras tecnolóxicas 

Prototipos 

Deseño  

Presentacións 

O TEMPO 

A velocidade coa que se interpreta a música chámase 

tempo e é expresado mediante términos italianos: 

Nome          
          

        P
ulsos/min         

largo          
          

          
    40-60 

adagio          
          

          
 66-76 

andante          
          

         7
6-108 

moderato          
          

       10
8-120 

allegro          
          

          
 120-168 

presto          
          

          
  168-200 

accelerando          
      cada vez mais      

 (acc.)        
          

         r
ápido 

ritardando          
         c

ada vez máis      

 (rit.)  
          

          
        le

nto  
Esta imaxe é do programa scratch que é onde 

se realiza a programación

AS ONDAS SONORAS- Os Hercios

brunch
¿QUÉ SON OS HERCIOS? 

Os hercios son as unidades 

nas que medimos a 

frecuencia das ondas 

sonoras. 

               
       

SONS AGUDOS 

Se un son é agudo  

prodúcense máis 

vibracións por 

segundo.

SONS GRAVES 

Se un son é grave 

prodúcense menos 

vibracións por 

segundo.

Hz

Infografías 



Realidade  aumentada:  Neste  obradoiro,  o  alumnado 
aprendeu a grabar e editar vídeos didácticos e a enlazalos 
a diversas imaxes a través dunha aplicación de realidade 
aumentada. O resultado é tremendamente atractivo e con 
múltiples funcionalidades pedagóxicas. 

https://vimeo.com/279232800
(Exemplo do uso da App HPReveal)

Liña 7. Reforzo das competencias Lingüística, Matemática e Científico Tecnolóxica

IX2Novas: Neste proxecto, o alumnado con necesidade de 
reforzo nestas  competencias,  elaborou novas escritas  que 
despóis grabaron sobre un croma que debían editar. Todo 
este traballo favoreceu a busca e selección de información 
en internet e en prensa escrita, o tratamiento de textos para 
adaptados  a  unha  maqueta,  así  como  o  tratamiento  e 
edición de imaxes e vídeos. 

https://vimeo.com/272323326  (Exemplo dunha entrevista realizada con croma)

Bibliototem
Neste espazo creado dende a biblioteca do centro,  o alumnado realiza pequeños vídeos 
nos que falan das súas  lecturas preferidas. 

https://m.youtube.com/watch?v=qNRRQvlB520

Proxecto Piteas
O noso centro comeza xa o próximo curso o seu 
terceiro  ano  de  implantación  deste  programa  de 
innovación que inclúe iniciativas de formación do 
profesorado para a optimización da detección e do 
desenvolvemento  do  talento  nas  aulas,  así  como 
accións  directas  de  fomento  da  creatividade  e  as 
ciencias entre o alumnado. Este programa supuxo 
un cambio profundo na metodoloxía, levándonos a 
adentrarnos  na  Aprendizaxe  Cooperativa,  na 
Aprendizaxe  Baseada  en  Proxectos,  na 

Gamificación  e  no  uso  do  Método  Científico,  así  como  na  participación  en  Feiras 
Científicas. O obxectivo é ofrecer ideas e ferramentas científicas  que potencien o traballo 
colaborativo, as metodoloxías activas e o desenvolvemento do talento persoal e colectivo.

IES A XUNQUEIRA II - 36018379 ESPAZOS MAKER 2018/19 �9

https://vimeo.com/279232800
https://vimeo.com/272323326
https://m.youtube.com/watch?v=qNRRQvlB520


Plan Proxecta (aliméntate ben)
Dende  hai  xa  varios  cursos  o  noso  centro  participa  neste  proxecto  que  busca  a 
concienciación do alumnado sobre a importancia dunha boa alimentación para a saúde e o 
rendemento. 

Semana da ciencia
A  biblioteca  do  noso  centro  adica  unha  semana  de 
novembro  á  semana  da  ciencia  dende  hai  xa  varios 
cursos. Durante o curso 17/18, coa implantación do Club 
de Ciencia e o aumento considerable de participación de 
profesorado  de  diferentes  materias  (Física  e  Química, 
Bioloxía  e  Xeoloxía,  Tecnoloxía,  Matemáticas,  Música, 
Economía,  Filosofía  e  Francés)  celebramos  no  Hall  do 
centro unha feira de proxectos e experimentos científicos 
durante toda a semana onde o alumnado explicaba a toda 
a comunidade educativa os detalles dos seus proxectos. 

https://vimeo.com/243519967  (Trailer da Semana da ciencia no IES A Xunqueira II)

Participación en diversas feiras científicas
OSHWDem (11/11/17). 

http://lahoramaker.com/2017/11/12/lhm124-proyectos-
juveniles-con-tecnologias-libres-en-oshwdem-2017/   
(Dous dos nosos estudantes no programa de radio La Hora 
Maker)

STEMLab Galicia (20/4/18)

  https://vimeo.com/265968279

 (Vídeo da participación na STEMLab Galicia)

PITEAS (4/5/18 - Cidade da Cultura)

 https://vimeo.com/222802241
https://vimeo.com/268146820

 (Vídeos dos proxectos presentados na Feira Piteas)
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Galiciencia (9-11/5/18)

Banda RockBótica Pontev3DRA Musical  SunPower
 

Pontenciencia (1-2/6/18)

Pontev3DRA Musical PlayMusicApp  Pontevedra PreApocalíptica

Open Science  (15-16/9/18)

Outras actuacións
 Nesta  mesma  liña  que  busca  reforzar  o  fomento  de  vocacións  científicas,  o 

Departamento de Tecnoloxía ven de presentar unha proposta para impartir Programación 
en 1º ESO e Robótica en 1º BTO como materias de libre configuración autonómica para 
vindeiros cursos. Asímesmo, materias optativas como TIC están totalmente asentadas no 
centro cunha alta demanda e outras máis novedosas como Tecnoloxía Industrial I e II en 
Bacharelato aínda de recente implantación, presentan unha moi alta demanda.
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Necesidades formativas
Somos  un  grupo  docente  moi  heteroxéneo  en  canto  a  intereses  e  a  formación 

previa, aínda que si algo nos identifica como equipo é que somos moi activos en canto á 
busca  de  formación  para  mellorar  as  nosas  competencias,  polo  que  as  necesidades 
formativas que detectamos son moi específicas para poder levar os proxectos ao nivel 
desexado. Enumeramos por orde de necesidade as liñas nos que nos gustaría profundizar:

❖  e-Textil  (sendo  conscientes  de  que  é  un  ámbito  pouco  coñecido,  atrevémonos  a 
propoñer  a  unha  especialista  da  que  coñecemos  o  seu  traballo  na  OSHWDem: 
www.paolaguimerans.com).

❖ Realización e guión de reportaxes, documentáis e curtametraxes.
❖ Construcción de moldes de embarcaciones.
❖ Fotografía e tratamento da imaxe. 

Hemeroteca

http://lahoramaker.com/2017/11/12/lhm124-proyectos-juveniles-con-tecnologias-libres-
en-oshwdem-2017/   

https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/02/06/pleno-7-excelencia-
educativa/1832898.html

https://www.diariodepontevedra.es/video/pontevedra/alumnado-ies-xunqueira-ii-
celebra-semana-ciencia/20171129190729954545.html

https://vimeo.com/279162766 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/instituto-xunqueira-
pontevedra-premios-bioetica-grifols/20171221131513957456.html

https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/-/ies-a-xunqueira-ii-de-pontevedra-
pel-projecte-mision-a-marte-

https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/21/pontevedra-marte-pedro-
duque/1876888.html

www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/musica-tecnologia-combinacion-
magica-triunfar-pontenciencia/20180605221646984555.amp.html

www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/ies-xunqueira-ii-arrasa-nos-premios-
ponteciencia/20180602145950983958.amp.html

https://www.gciencia.com/pontenciencia/premios-pontenciencia-ies-a-xunqueira/
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