Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2014 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os
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, onde se impartan ensinanzas de
Formación Profesional, convocados na resolución 24 de marzo de 2014.
De conformidade co establecido no artigo 9 da 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, onde se impartan
ensinanzas de Formación Profesional, e vista a proposta realizada pola comisión de
selección, esta dirección xeral

RESOLVE:

Premiar os proxectos que se relacionan no anexo I desta resolución.

Contra esta resolución os interesados poderán interpor un recurso de alzada ante o
conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo
www.edu.xunta.es, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2014
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Manuel Corredoira López

Anexo I. Proxectos premiados nos premios de innovación na FP
Modalidade A
Código

Centro coordinador

Proxecto

Premio

15002591

IES Monte Neme

Automatización e supervisión cun prototipo de robot de seis
eixes

11.822,58 €

15002591

IES Monte Neme

Proxecto integral de seguridade electrónica

11.842,70 €

15015767

CIFP Politécnico de
Santiago

Estudo de presenza de aditivos de produtos de uso cotián
(fragancias) e parámetros lexislativos en augas de uso recreativo
de Galicia

19.042,00 €

15022607

CIFP Ánxel Casal Monte Alto

Preparación dixital da impresión na confección de moldes e
protectores auditivos

15024513

CIFP Someso

Solucións enerxéticas e de climatización natural na
bioconstrucción

19.055,00 €

15024513

CIFP Someso

Sistema de inspección preditivo de imperfeccións en elementos
mecánicos en aeroxeradores

24.457,00 €

32008902

CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel

Análise da presenza de metais pesados en solos de viñedos e as
posibles consecuencias na industria vitivinícola

19.972,83 €

32009131

IES Universidade
Laboral

Eficiencia enerxética na xestió ndo alumado interior. Aplicación a
unha aula de ensino da U.Laboral de Ourense

12.282,70 €

36002359

IES Antón Losada
Diéguez

Centralita VoIP con equipos de baixo custo (Raspberry PI).
Avaliación, melloras e comparación con equipos comerciais.

36014568

CIFP Valentín Paz
Andrade

Uso do refrixerante R-124a para cámaras de conxelación

18.301,19 €

7.924,00 €

5.300,00 €

Modalidade B
Código

Centro coordinador

Proxecto

Premio

15005749

IES Universidade
Laboral

Adestrador de regulación e control de instalacións solares

13.911,06 €

15005749

IES Universidade
Laboral

Deseño dunha bomba de calor que aproveite a radiación solar
para obter unha eficiente ou C.O.P. mellorada

7.440,00 €

15014568

IES Nº 1

Fabricación maqueta didáctica inxección directa gasolina Golf VI

8.004,77 €

15015767

CIFP Politécnico de
Santiago

Deseño de prototipo de maqueta didáctica para estudio e
control de variables analóxicas

11.060,60 €

15015767

CIFP Politécnico de
Santiago

"Smart Grid" - Rede eléctrica intelixente - Sistema de control e
telemando aplicado a Centros de Transformación

24.325,00 €

15015767

CIFP Politécnico de
Santiago

Xeodome (construción cúpula xeodésica)

18.221,60 €

27006516

CIFP Politécnico de
Lugo

Control domótico KNX con dispositivos móbiles

17.060,03 €

Anexo I. Proxectos premiados nos premios de innovación na FP
Modalidade B
Premio

Código

Centro coordinador

Proxecto

27006516

CIFP Politécnico de
Lugo

Simulador dun centro de coordinación

6.109,20 €

32016765

CIFP Portovello

Deseño dunha aplicación informática que simule un servizo de
teleasistencia

6.109,20 €

36007552

CIFP A Granxa

Recursos didácticos audiovisuais para a mellora da seguridade
nos métodos de trepa ás árbores e arecáceas

18.362,54 €

36013448

CIFP Manuel Antonio

A química na cociña

3.996,00 €

36013448

CIFP Manuel Antonio

Innovación Educativa para a continuidade dos oficios artesáns
relacionados coa moda

6.300,00 €

36020064

CIFP Carlos Oroza

Os productos de acuicultura de Galicia, Ciencia e Gastronomía

9.100,00 €

