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1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

As agrupacións de poboación en momentos determinados supoñen un aumento do
risco sanitario, polo que se pretende deseñar e dar forma a unha unidade experimental que
permita mellorar e innovar nas emerxencias sanitarias, así como previr e dar atención ás
urxencias e emerxencias extra-hospitalarias no mesmo lugar onde se producen. 

Trátase  de  crear  un  prototipo,  materializado  nunha  instalación  que  permita  dar
soporte vital básico en situacións de risco previsible.  O deseño dun espazo mínimo, dotado
cos medios axeitados de emerxencia, para que o persoal coa formación adecuada poda
prestar servizo de asistencia sanitaria. 

A identificación  dos  problemas  relacionados  co  espazo  físico  das  emerxencias
sanitarias  por  parte  do  profesorado  e  do  alumnado  do  ciclo  formativo  de  Emerxencias
sanitarias,  provoca  o  contacto  cos  arquitectos  Óscar  Fuertes  Dopico  e  Iago  Fernández
Penedo que prepararán  o deseño e a realización dos planos pola empresa de arquitectos.

Establecese  relación  co  CIFP  Politécnico  de  Lugo  para  que  formen  parte  do
proxecto,  o  vicedirector  José  Luis  Blanco  Carballido  pasa  o  encargo  ao  profesorado  e
alumnado do ciclo  formativo de Carpintería e moble que realizarán a maqueta dun prototipo
ecosustentable.

Por outra banda no centro coordinador, CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, a profesora
Eva Mª Fuertes Dopico asume a realización das guías didácticas e manuais de practicas.

Presentouse o proxecto na modalidade A de innovación educativa.

O proxecto de innovación resultou premiado na Resolución de 9 de maio de 2017 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
conceden 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 (convocados na Resolución de 22 de decembro de 2016).

Coma  a  contía  do  premio  foi  inferior  ao  orzamento  total  do  proxecto,  o  centro
coordinador transferiu a contía diminuída na mesma porcentaxe.

Por  outra  banda  reaxustouse  o  proxecto,  eliminouse  a  construción  a  escala  do
interior  do  prototipo  (construcións  con  paneis  do  espazo  real  interior  e  o  equipamento
mínimo para o SVB) substituíndoo por unha realización do prototipo en 3D para o manexo
do alumnado, as imaxes en 3D son recreacións tanto da estrutura do exterior coa do interior.
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1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

Centro coordinador: CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Código de centro:

Coordinador do proxecto

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Eva Mª Fuertes Dopico efuertesd@edu.xunta.es
PES Proceso diagnostico clinico e 
produuctyos ortoprotésicos

Centros participantes

Centro participante: CIFP Politécnico de Lugo Código de centro

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

José Castor Corral Domínguez corraldominguez@edu.xunta.es
PT Fabricación e instalación carpinteria e
moble

Carmen Casal López arquivac@edu.xunta.es
PS procesos e produtos de madera e 
moble

Manuel Pena Díaz manpedi@edu.xunta.es
PT Fabricación e instalación carpinteria e
moble

Cándida Figueroa Oliveira candifo@edu.xunta.es
PT Fabricación e instalación carpinteria e
moble

José Luis Blanco Carballido jose.luisblanco@edu.xunta.es PT FP Instalacións electrotécnicas

Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes 

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico

Empresa de deseño e arquitectura 
Fuertespenedo. 32704404Z Fuertes Dopico,Óscar investiga@fuertespenedo.com

Empresa de deseño e arquitectura 
Fuertespenedo. 36158696M Fernández Penedo,Iago info@fuertespenedo.com
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1.3. Actividades realizadas

Centro coordinador. Actividades realizadas. 

Actividade temporalización Obxectivo Lugar

Reunión Inicial 30-Xuño - Identificar os requirimentos básicos da 
unidade.

- Reparto das tarefas

- Planificar as actividades

- Establecer os prazos de execución 
previstos.

CIFP  Ánxel  Casal  -
Monte Alto

Reunión coordinación 1- Setembro - Identificar os requirimentos básicos da 
unidade.

- Desenvolver os planos da unidade.

CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

Reunións:  fases
elaboración

30 outubro - Control das realizacións CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

Reunións 28-Nov -  Control  de  realizacións:  comprobar  a
elaboración  do  prototipo  e  a  redacción
das guías 

CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

Reunións 5-Decembro - Revisar a redacción das guías didácticas
- Adquisición de materiais
- Confeccionar a guía de recursos 

CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

Execución 12-Decembro -Elaborar a memoria descritiva CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

Reunión 23-Decembro - Peche e xustificación de contas CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto
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Centro participante. Actividades realizadas. 

Actividade temporalización Obxectivo Lugar

Reunión 20-sep - Transmitir os procesos e
estruturas de datos necesarios para 
elaborar o prototipo

CIFP  Politécnico  de
Lugo

Execución
das fases de
elaboración

9-Out ao 10-Dec - Construír a maqueta a escala 1:50. 

-  Revisar  o  prototipo  e  adaptalo  as
necesidades.

CIFP Politécnico 
deLugo
(Fundación 
laboral da 
construcción)

Reunión 10Nov - Revisar o prototipo CIFP Politécnico 
de Lugo
(Fundación 
laboral da 
construcción)

Execución 11-Dec - Finalización do prototipo CIFP Politécnico 
de Lugo
(Fundación 
laboral da 
construcción)

Empresa participante. Actividades realizadas. 

Actividade temporalización Obxectivo Lugar

Execución
das fases de
elaboración

30 sep - Entrega definitiva dos planos da unidade CIFP Politécnico de 
Lugo(Fundación 
laboral da 
construcción)

Charla formativa 5-Dec Transmitir ao alumnado a formación 
necesaria para a lectura dos planos.

- Seleccionar os materiais adecuados aos 
criterios de sostenibilidade.

-Elaborar o listado dos materiais

Fundación laboral da 
construcción (Lugo)

Execución 11-Dec - comprobar a realización do prototipo
-elaborar o plan de acción 
- elaborar a memoria descriptiva

CIFP Politécnico de 
Lugo
CIFP Anxel Casal 
Monte Alto 
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1.4. Avaliación final. Indicadores

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores.

Resultados Avaliación Indicadores

Planos da unidade

Listado dos materiais

Nas reunións planificadas no centro coordinador, 
comprobaranse os niveis  de execución das tarefas 
asignadas

Finais outubro
- Execución---->100%
- Document.-> 100%

Maqueta escala Comprobación  dos  niveis  de  execución  das  tarefas
asignadas

Finais novembro

- Execución---->100%
- Document.-> 100%

Maqueta escala Comprobación  dos  niveis  de  execución  das  tarefas
asignadas

10-Decembro
- Execución---->100%
- Document.-> 100%

Plan de acción futuro da unidade
nas emerxencias

Comprobación  dos  niveis  de  execución  das  tarefas
asignadas

18-Decembro
- Execución---->100%
- Document.-> 100%

1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

Unha vez finalizado o proxecto e acadados os resultados, concluímos que o proxecto
cumpriu as expectativas esperadas aínda que pode perfeccionarse; a realización do
prototipo da unidade ecosustentable permite obter unha nova área para realizar as
emerxencias sanitarias, facilita a actuación no lugar onde exista un risco especial. 

A unidade ecosustentable permite a formación e o desenvolvemento do  proceso de
ensinanza-aprendizaxe do alumnado coma se fose a realidade, facilita a realización
das tarefas sanitarias no mesmo lugar do accidente.

Realizando unha valoración global sobre o desenvolvemento do proxecto pode dicirse
que foi moi satisfactorio o traballo en grupo entre o centro coordinador, CIFP Ánxel
Casal - Monte Alto, o centro participante, CIFP Politécnico de Lugo, e a empresa de
arquitectura, FuertesPenedo.

A previsión de futuro é a realización do prototipo da unidade ecosustentable  a tamaño
real  para  empregar  nas  actividades  de  ensino  aprendizaxe  do  alumnado  do  ciclo
medio de Técnico en Emerxencias sanitarias. Por outra banda, que a unidade poda
empregarse coma un recurso máis dentro dos dispositivos das emerxencias sanitarias.

Por outro lado, os planos da unidade ecosustentable permiten traballar, coma se fose a
realidade, ao alumnado co ciclo medio de Carpintería e moble.
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1.6. Memoria de xustificación económica

Gastos xerais do proxecto (a presentar polo centro coordinador)

Xustificación de gastos individuais de cada centro (unha por cada centro 
participante)
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2 Resultados do proxecto

2.1. Guías ou manuais de prácticas

         UTM - Guía didáctica 

2.2. Maquetas e/ou prototipos

UTM - 3Ds prototipo

UTM - Planos da unidade

UTM - Fotos prototipo
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