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Título do proxecto 

MONTAXE , INSTALACIÓN DE CENTRAL FRIGORÍFICA DIDÁCTICA PARA ESTUDIO E AVALIACIÓN DO 
FUNCIONAMENTO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS DE SUPERMERCADOS. 

Coordinador/a MIGUEL GANDOY DOMÍNGUEZ 

Centro educativo CIFP AS MERCEDES, CIFP POLITÉCNICO DE LUGO 

Proxecto de innovación premiado na resolución do 20 de abril de 2016 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 do 23 de novembro de 2015. 
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1 Memoria xustificativa 

Historia do proxecto. Xustificación 

A proposta foi a de realizar unha instalación frigorífica que simule o funcionamento dun 

pequeno supermercado. Ao longo de estes anos a experiencia levounos a darnos conta que 

moitas das obras nas que traballan os nosos alumnos/as son centrais frigoríficas que dan 

servizo a varias zonas dun supermercado. 

Por outra banda a filosofía de vida tamén propicia que aparezan grandes tendas 

comerciais, as cales dan servizo de frío aos alimentos da poboación, dando lugar a un 

aumento considerable de grandes establecementos ou cadeas comerciais que demandan 

técnicos competentes na montaxe, manexo e mantemento dos mesmos, vendo o mesmo 

tempo a importancia da automatización e tele xestión de equipos neste sector; polo tanto 

este proxecto ten como obxectivo que os futuros técnicos frigoristas teñan a posibilidade de 

coñecer técnicas e equipos actuais nos centros educativos que os capaciten para o 

desenrolo das súas funcións en este tipo de instalacións emerxentes. 

Este proxecto baseouse na montaxe dunha central frigorífica con varios servizos, e 

dúas temperaturas de funcionamento (0º e -20ºC), que permita ao alumnado ver como é a 

instalación (as súas diferentes partes) e por outro bando poder controlar e ver o 

funcionamento da instalación dende calquera parte, e dicir, xúntase por un lado a montaxe e 

polo outro, o control visual (Scada) dos parámetros máis salientables da instalación e o seu 

control a distancia. Con todo isto poder adquirir coñecementos fundamentais para o 

desenrolo profesional dos técnicos frigoristas.  

Este proxecto resultou premiado na Resolución de 20 de abril de 2016 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 23 de novembro de 2015), cun premio total de 22.249,95 € 

 

Fases do proxecto. 

Fase de deseño:  

 Estudo previo dos compoñentes e dos elementos necesarios, que considera-

bamos mais axeitados, para os obxectivos que buscamos. 

 Esquemas frigoríficos de conexionado. 

 Esquemas eléctricos de conexionado. 

 Planificación da montaxe no taller. 

Fase de montaxe:  
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 Ubicación de compoñentes e elementos  

 Conexionado dos mesmos. 

 Cableado da instalación 

 Carga da instalación e regulación. 

 

Fase de programación e posta en marcha (software empregado): 

 Conexionado mediante autómata 

 Posta en marcha e visualización dos parámetros da instalación. 

Relación de participantes 

Centro coordinador 

Centro coordinador: CIFP AS MERCEDES Código de centro: 27006528 

Coordinador do proxectos 

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade 

MIGUEL GANDOY DOMINGUEZ miguelgandoy@edu.xunta.es 590113 

Profesorado participante 

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade 

MANUEL ASTARIZ MARTÍNEZ manuasta@edu.xunta.es 591205 

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ Juan.carlos.fernandez@edu.xunta.es 590113 

SAGRARIO SÁNCHEZ RAMIL sagrasr@edu.xunta.es 591205 

ÁNGEL  VILLAR VARELA ckchilares@edu.xunta.es 591205 

Centros participantes 

Centro participante: CIFP POLITÉCNICO DE LUGO Código de centro:  27006516 

Profesorado participante 

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade 

JOSÉ LUIS BLANCO CARBALLIDO Jose.luisblanco@edu.xunta.es 591206 

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ CASAL ramir@edu.xunta.es 590112 

MIGUEL ROJAS OGAZA rojas@edu.xunta.es 591206 

Empresas ou entidades participantes 

Empresas ou entidades partipantes 

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico 

FRISAQUÉS S.L. B27214790 Constantino Saqués Pereira frisaques@frisaques.com 

FRISAQUÉS S.L. B27214790 Miguel Ángel Rodríguez Prieto frisaques@frisaques.com 
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Actividades realizadas 

Nº Actividade Temporización Obxectivo 

 

 

1 
Grupo de traballo 

Xaneiro e 
Febreiro 

Montaxe e posta en funcionamento dunha 
central Frigorífica. Xornadas de formación 
(Grupo de traballo do CEFORE de Lugo). 
Formador: FRISAQUÉS S.L. 

2 Reunión Inicial 
Febreiro 

Valoración no taller para a colocación dos 
elementos e proceso de control. 

3 Construción 
Febreiro e marzo Montaxe da central frigorífica, tubaxes, válvulas 

e derivados 

4 Construción 
Marzo e abril Montaxe do mural, vitrina, cámaras e 

evaporadores. 

5 Construción 
Abril, maio e 

xuño 
Montaxe do cadro eléctrico, automatismos e 
Scada, cableado e conexionado. 

6 Programación setembro Programación de scada e autómata. 

7 Carga  
Outubro Proba de presión, vacío e carga de refrixerante 

e de aceite. 

8 Posta en marcha Novembro Probas, regulación e posta en marcha. 

 

Centro coordinador. Actividades realizadas. 

Dado que o proxecto tiña como obxectivo a construción e a posta en marcha da 

central frigorífica, a participación deste centro foi en tódalas actividades anteriormente 

descritas. 

Centro participante. Actividades realizadas. 

O centro participante participou nas actividades 5 e 6, e dicir na montaxe da parte 

eléctrica e na automatización. 

Empresa ou entidades participantes. Actividades realizadas. 

A empresa Frisaqués S.L. participou en todo o desenvolvemento do proxecto, na 

montaxe, conexionado e posta en marcha, mediante a aportación de ideas (experiencia) e 

apoio técnico. 
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Avaliación final. Indicadores 

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores. 

Resultados Avaliación Indicadores 

Aumento dos coñecementos teórico- 
prácticos do profesorado neste tipo de 
instalacións industriais. 

(Nº de profesores con maiores 
capacidades na materia/nº de 

profesores totais no proxecto) * 100 
100% 

Montaxe da central frigorífica 
Central frigorífica funcionando 

correctamente. 
Si 

Sistema de control, programación e 
tele xestión. 

Plataforma de control e supervisión 
perfectamente inter-conectada ca 

central. 
Si 

Recollida de datos para valoración da 
eficiencia enerxética da central 
frigorífica. 

Datos recollidos para valoracións 
dos CIFP`s 

Si 

 

Centro ou centros coordinadores. Plan de avaliación. Indicadores. 

Ídem co centro coordinador. 

Empresas e/ou entidades participantes. Plan de avaliación. Indicadores 

Ídem co centro coordinador. 

Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro 

Tendo en conta que a dotación económica concedida o proxecto foi menor o 

orzamento do mesmo, na central frigorífica non se puido introducir un recuperador de calor 

para poder empregar a enerxía calorífica do condensador na instalación do centro pero de 

tódolos xeitos, se deixou unha preinstalación para poder levalo a cabo no futuro. O 

condensador situouse na parte alta da central para poder empregar o calor xerado no 

propio taller e así poder diminuír a aportación de calor externo. 

Consideramos que se tratou dun proxecto moi interesante, nun campo que é 

fundamental non perder o contacto co mundo produtivo. Trátase dunha instalación que 

demandan as empresas do sector e que evoluciona rapidamente e os centros de FP temos 

que estar “enganchados” a ela.  

Como se indicou anteriormente buscamos que a central frigorífica recrea a instalación 

real dun supermercado, de aí que se apostou pola introdución dos diferentes elementos que 
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podemos atopar nos supermercados e empregar as novas técnicas de produción de frío 

(válvulas electrónicas e refrixerantes opteon XP 40).  

Este equipo está pensado para módulos que se imparten tanto en 1º curso coma de 2º 

curso de ciclos formativos da familia de instalación e mantemento, onde o alumnado por 

unha banda pode visualizar os diferentes elementos da instalación frigorífica xunto coa 

conexión realizada entre eles e por outra banda cando xa ten adquirida a competencia de 

mecanizar e cablear poder manexar e valorar os resultados que nos proporciona a propia 

central. 

 Memoria de xustificación económica 

Gastos xerais do proxecto Xustificación de gastos individuais de cada centro 

Os gastos foron debidamente xustificados. 

 

Xustificación de gastos individuais de cada centro 

Os gastos foron debidamente xustificados. 
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2 Resultados do proxecto 

Central Frigorífica 

No arquivo “recursos.7z” poden atoparse os seguintes elementos: 

 

01 - Disposición de equipos e trazado de tubaxes preliminar 

02 - Esquema frigorífico central 

03 - Esquema frigorífico Evaporadores 

04 - Esquemas eléctricos 

05 - Manual Controlador da Central 

06 - Manual Supervisor da Instalación. 

07 - Manual Termostato Carel 

08 - Refrixerante 

 


