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3.  MEMORIA XUSTIFICATIVA 

 
Este documento ten por obxectivo describir os resultados, según os requirimentos do ANEXO III do Proxecto 
de I + D “MAQUETACIÓN Y MODELIZACION DE ESTRUTURA OFFSHORE EÓLICA MARIÑA” , que foi 
presentado no presentado a os premios que se regulaban na Resolución do 22 de decembro de 2016 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, 
Educación e Ordenación Universitaria 
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O Proxecto, baseouse na realización dunas estruturas de ancoraxe no so, para soportacion dun aeroxerador 
mariño offshore, que actualmente estanse a fabricar en NAVANTIA a solicitude de IBERDROLA 
RENOVABLES, e a una escalar factible e a outra escala, mais inferior, realizarase o conxunto completo de 
ancoraxe, fuste e aerxenerador (non incluíndose nin as palas nin o fuste do eaeroxerador). Ditas estruturas 
realizáronse co o maior grado de realidade posible, para que o alumnado poda visualizar os requirimentos da 
fabricación, incluíndo o deseño, a planificación da obra, evaluacion de custos, clientes e provedores, montaxe, 
sóldeo, tratamento de superficies e acabado (pintado) e a entrega a o cliente do produto final. 
 
 
A realización do proxecto “MAQUETACIÓN Y MODELIZACION DE ESTRUTURA OFFSHORE EÓLICA 
MARIÑA”, ampliouse a dou modelos de plataforma (WIKINGER e EAST ANGLIA ONU)  
 

 
 
e tres formatos de escala e fabricación fabricación diferentes; 
 

• MINIJACKET; escala de redacción 1:10, nos modelos WIKINGER e EAST ANGLIA, na que 
participaron tódolos Centros, e estrutura metalice 
 

• MICROJACKET; escala de redución 1:50, nos modelos WIKINGER e EAST ANGLIA, na que participou 
o CIFP SOMESO en estrutura metálica , 
 

• NANOJACKET; escala de redución 1:50, nos modelos WIKINGER e EAST ANGLIA, na que participou 
o CIFP SOMESO en estrutura plástica e realizada en impresión 3D 

 
As Minijackets terán como destino definitivo as instalacións de NAVANTIA FENE, mentres que as dos modelos 
Microjacket e Nanojacket, terán o seu destino no CIFP SOMESO, aparte de acudir a Ferías e Presentacións. 
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MODELO WIKINGER 
MINIJACKET MICROJACKET NANOJACKET 

 

 

 

MODELO EAST ANGLIA ONE 
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O propósito finais do proxecto que analizaranse deseguido foron; 
 
 

• Participación do alumnado en proxectos en complexos e reais  
• capacidades técnicas en novas tecnoloxías e sectores nas comarcas de influencia dos Centros 
• transversalididade das capacidades de diferentes CIFPs e Familias, 
• traballos en equipos e multidisciplinares, 
• simulación de actividades emprendedoras e empresariais 
• mellora das capacidades dos CFIPs e optimización dos recursos, 
• compromiso de entrega e da realización do traballo en tempo e forma, 
• muy alta posibilidade de empregabilidade do alumnado en un sector emerxente, 
• optimización do proceso produtivo para a mellora da eficiencia dos resultados, 
• aplicación a varios grupos Modulos, Ciclos, Familias Profesionais e Centros, 
• realización de practicas con aspectos non convencionais (maniobras, traslados, almacenamento, control 

de costes, calidade, seguridade e que 
• sexa una experiencia positiva e aplicable en outros Centros ou Familias 

 

4. RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, EMPRESAS E ENTIDADES PARTICIPANTES  
 
As entidades participantes no proxecto foron: 
 

CENTRO EDUCATIVO FUNCION DEPARTAMENTOS 

CIFP SOMESO COORDINADOR 
FABRICACION MECANICA 

AUTOMOCION 

CIFP FERROLTERRA PARTICIPANTE FABRICACION MECÁNICA 

IES MARÍA SARMIENTO PARTICIPANTE FABRICACIÓN MECÁNICA 

IES FENE PARTICIPANTE FABRICACIÓN MECÁNICA 

EMPRESAS 

NAVANTIA EMPRESA COLABORADORA 

IBERDROLA RENOVABLES EMPRESA COLABORADORA 

T.M.G EMPRESA COLABORADORA 

UNIVERSAL ROBOTS EMPRESA COLABORADORA 

 
A empresa Universal Robots non foi incluída na documentación inicial e foi integrada no proxecto con 
posterioridade. 
 
Asi mesmo,se adxunta como Anexo, a relación dos profesores participantes. 
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5. CONCRECIÓN DAS ACTIVIDADES DO PROXECTO  
 
 
As tarefas asignadas a cada Centro resúmense na seguinte táboa e que se detalla no documento anexo 
refervido a fabricación. 
 
 

ETAPA TAREFA REALIZA SUPERVISIÓN 

1 DOCUMENTACIÓN INICIAL CIFP SOMESO NAVANTIA 

2 Petición e recepción de materiais CIFP SOMESO  

3 Organización e planificación da produción 

CIFP SOMESO 
IES FENE 
IES MARÍA SARMIENTO 
CIFP FERROLTERRA 

 

4 

Premontaxe individual (TRÍPODE) CIFP SOMESO  

Premontaxe individual (CÚPULA) CIFP FERROLTERRA  

Premontaxe individual (ESCALA) IES MARÍA SARMIENTO  

Premontaxe individual (PILOTES) IES FENE  

5 Montaxe dos conxuntos CIFP SOMESO  

6 Acabado dos conxuntos CIFP SOMESO  

7 Entrega da estrutura CIFP SOMESO NAVANTIA 

8 Actividades complementarias y divulgación 

CIFP SOMESO 
IES FENE 
IES MARÍA SARMIENTO 
CIFP FERROLTERRA 

 

 
Nos Anexos adxuntos a esta Memoria se presentase as diferentes Etapas con imaxines relativas as 
actividades. 
 

6. OBXECTIVOS PREVISTOS DO PROXECTO  
 
Os obxectivos orixinais do proxecto foron; 
 

• O traballo colaborativo e a transferencia do coñecemento entre os Centros de Enseñanzae da familia 
profesional da mesma especialidade de maneira que o intercambio de coñecemento sexa 
multiireccional. 

• A mellora tecnolóxica dun proceso de fabricación e montaxe a través da innovación desenvolvida polo 
traballo en equipo. 
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• Participación do alumnado de fabricación mecánica pudendo ter unha incidencia significativa na futura 
inserción laboral do alumnado dentro deste sector e a participación nun Proxecto industrial real e 
conexión co mundo empresarial. 

 
Ase mesmo, a actualización dos coñecementos por parte do equipo docente da metodoloxía de equipos de 
traballo para levar a cabo un produto con múltiples repercusión e que repercutirá directamente na transmisión 
da información ao alumnado de fabricación mecánica  
 

6.1 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS SEGUNDO A MODALIDADE  B 
 
Os obxectivos específicos do proxecto son: 
 

- Participación do profesorado de departamento de Fabricación mecánica do CIFP Someso,do CIFP 
Ferrolterra, do IES FENE e o IES MARÍA SARMIENTO na aposta en común por realizar una estrutura 
complexa 

- Aplicación práctica na aula para transferir estes coñecementos ao alumnado da familia de Fabricación 
mecánica. 

- Dispoñer do equipamento mínimo  necesario para desenvolver o proxecto e no caso de existir 
carencias aproveitar as capacidades de cada Centro. 

- Traballar en equipo entre as diferentes especialidades da familia de Fabricación mecánica implicando 
ao alumnado dos diferentes ciclos, tanto da familia de fabricación mecánica, como a outras familias 
profesionais, como no caso da aplicación das capas de protección (pintura) que será necesario 
aproveitar os recursos da Familia de Automoicion.. 

- Fabricación de diferentes tipos de elementos de tubeiras, pilotes, estruturas  para simular os elementos 
reais,así como optimizar a fabricación para redacción de custes e tempos.. 

- Estudar as variables máis habituais neste tipo de elementos estruturais. 
- Analizar as os resultados obtidos. 
- Transferir os coñecementos obtidos a outros CIFP e Institutos. 
- Difusión do proxecto nos seguintes idiomas: castelán, galego e inglés. 
- Avaliación do proxecto por parte das Empresa Colaboradora, receptora da estrutura. 

  
Todos eles foron cumpridos superando as expectativas depositadas no Proxecto, indo o grado de avalicion e 
indicadores por encima dos valores previsto ao inicia. 
 
 
Ádemas e no sendo directamente criterios específicos da modalidade A, o Proxecto pretende que toda a 
información xerada polo mesmo sexa aplicada directamente na docencia deste Centro, así como por el valor a 
información nos Centros e Familias Profesionais diferentes, en particular a formación nos diferentes campos 
que sexa subministrada. 
 
 
7  RESULTADOS FINAIS DO PROXECTO OBTIDOS 
 
 
Os resultados previstos tras o desenvolvemento deste proxecto foron: 
 
- Formación de profesorado da familia de Fabricación Mecánica na realización dos ensaio avanzados, 
elaboración de informes técnicos e análise de resultados segundo a normativa vixente. 
 
- Dispoñer nos dous Centros dos equipamentos necesarios mínimos indispensables para a realización do 
ensaios avanzados cumprindo a normativa relacionada. 
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- Realización dunha unidade didáctica para transferir estes coñecementos ao alumnado do CIFP Someso 
mellorando a integración dos resultados de aprendizaxe. 
 
 
- Elaboración de un vídeo mostrando a execución do proxecto a toda a Comunidade educativa do CIFP 
Someso, do CIFP Ferrolterra, do IES FENE e o IES MARÍA SARMIENTO 
 
 
7.  PLAN DE AVALIACIÓN PREVISTO. INDICADORES 
 
 
Na seguinte táboa desenrolamos ditos resultados coas posibles melloras a propoñer. 
 
 

OBXECTIVO GRAO DE 
CUMPRIMENTO 

OBSERVACIÓNS / 
PROPOSTAS DE MELLORA 

 
Formación de profesorado da familia de 
Fabricación Mecánica na realización dos ensaio 
avanzados, elaboración de informes técnicos e 
análise de resultados segundo a normativa vixente 
 

150% 

• Acomodación das practicas ao 
entorno dos Centros o zonas de 
influencia dos mesmos 

• Participación doutras Familias e 
Graos de cada centro nas 
actividades propostas 

Dispoñer nos dous Centros dos equipamentos 
necesarios mínimos indispensables para a 
realización do ensaios avanzados cumprindo a 
normativa relacionada 

100% 

 
• Selecion do equipamento 

necesario realizado por cada 
Centro 

• Aproveitamento do uso da 
dotación de forma colaborativa 
entre varios Centros (robot) 
 

 
Realización dunha unidade didáctica para transferir 
estes coñecementos ao alumnado do CIFP 
Someso mellorando a integración dos resultados 
de aprendizaxe 
 

100% 
• Uso das tecnoloxías TIC ea AULA 

VIRTUAL para a xestión da 
información xerada 

 
Elaboración de un vídeo mostrando a execución do 
proxecto a toda a Comunidade educativa do CIFP 
Someso, do CIFP Ferrolterra, do IES FENE e o 
IES MARÍA SARMIENTO 
 

125% 

• Uso das trades sociais para a 
divulgación do mesmo;  
Cifpsomesoproyectos 
En you tube, instagram, 
facebook e linkedin 
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8.  DIFUSIÓN PREVISTA DO PROXECTO 
 
 
A difusión do proxecto terá lugar principalmente dentro do entorno do CIFP Someso, do CIFP Ferrolterra, do 
IES FENE e o IES MARÍA SARMIENTO 
 
- Introdución dos resultados do proxecto coma parte integrante dos currículos dos ciclos da familia de 
Fabricación Mecánica.(UNIDADE DIDÁCTICA) 
 
- Presentación do proxecto en caso de ser invitados en Xornadas técnicas organizadas pola Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria (FP INNOVA 2017 e 2018) e polo CIFP SOMESO nas II XORNADAS DE 
PROXECTOS DE INNOVACIÓN 
 
- Publicación na web do Centro e na pantalla táctil da entrada do vídeo resume do proxecto elaborado para p 
presentalo. 
 
- Presentación nas redes sociais das actividades realizadas (vou tubo, facebook, instagran e linkedin ) coa 
referencia  
 

#cifpsomesoproyectos 
@cifpsomesoproyectos 
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