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1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

O proxecto realizado partiu da iniciativa do profesorado e alumnado do Ciclo Superior de Deseño de
Fabricación  Mecánica,  Ciclo  Medio  de  Mecanizado  e  Mantemento  de  Máquinas,  Ciclo  Medio  de
Soldadura e Caldeiraría, Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial e Ciclo Superior de
Mantemento Electrónico  do CIFP Ferrolterra e do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións
Multiplataforma do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro .

Esta  iniciativa  fundamentouse  no  interese  por  complementar  os  seus  estudos,  achegándose  ao
mundo da empresa,  estudando as súas carencias e necesidades  e,  aportando solucións tecnolóxicas
innovadoras e axeitadas ao contexto no que se desenvolven.

O que inicialmente partiu coma un memoria de proxecto resultou 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.

.

1.1.1     Historia.

Segundo a O.M.S., o 15 por cento da poboación mundial está afectada por algunha discapacidade
física, psíquica ou sensorial que dificulta o seu desenrolo persoal e a súa integración social, educativa
ou laboral. Tal porcentaxe equivale nin mais nin menos que a 900 millóns de persoas.

A posibilidade de ingreso que teñen todas as persoas a servizos e áreas físicas educativas (mediante
pisos,  andadores,  portas  etc..)  contando  con  todas  as  facilidades  e  liberdades  para  desprazarse
horizontal e verticalmente e permanecer nun lugar de xeito seguro, coñécese coma ruta accesible; esta
ruta será dende calquera punto de acceso ao inmoble incluíndo banquetas, estacionamentos e paradas
de  transporte  público  e  deberá  concibirse  libre  de  obstáculos  e  barreiras.  As  características  e
dimensións deben permitir a accesibilidade das persoas con discapacidade.

Os tipos e elementos considerados nas circulacións horizontais son:

●       Pisos e patios

●       Guías no piso para condución de persoas con discapacidade visual

●       Corredores
Os tipos e elementos en circulacións verticais clasifícanse en:
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●       Ramplas

●       Escaleiras
·          Elevadores e plataformas

Chámase  Tecnoloxía  de  Apoio  a  todo  tipo  de  equipo,  obxecto,  sistema,  produto,  máquina,
instrumento,  programa  ou  servizo  que  pode  usarse  para  suplir,  aumentar,  manter,  compensar  ou
mellorar as capacidades funcionais das persoas con impedimento ou discapacidade (motriz, sensorial
ou cognitiva). Tamén é chamada tecnoloxía de “adaptación” ou de “axuda” para a vida independente,
xa que lles facilita aos individuos que as empregan, levar a cabo tarefas que antes eran incapaces de
cumprir ou tiñan grandes dificultades para realizalas.

 

Entendemos por sistemas de mobilidade aqueles relacionados coa mobilidade persoal e as barreiras
arquitectónicas. Na actualidade, a mellora da mobilidade e a eliminación de barreiras arquitectónicas, é
obxecto de continuos estudios tecnolóxicos. O emprego das tecnoloxías como medio para incrementar,
manter ou mellorar as capacidades funcionais dos individuos é unha práctica común no ámbito da
intervención con persoas con discapacidade.

Para  aquelas  persoas  que  padecen  algún  tipo  de  minusvalía  que  afecta  á  súa  mobilidade
desenvolvemos a base principal do sistema obxecto deste proxecto que presentamos a continuación.

Para elo a estrutura básica do proxecto, consistente no deseño e fabricación dun carriño da compra
similar aos dos supermercados, pero dotado, por un lado,  dunha plataforma na que poda ir de pé unha
persoa con mobilidade reducida, e por outro lado,  un sistema de enganche para unha cadeira de rodas
dunha persoa  con minusvalía.  Tamén pode ser  empregado por  calquera  persoa como elemento  de
transporte  para  realizar  movementos  de  cargas  nas  instalacións.  O  guiado  realizase  mediante  un
joystick e dispón de sensores ao seu redor para evitar colisións con obxectos. Ademais desenvolveuse
unha aplicación para coñecer a dispoñibilidade e poder reservar o uso do vehículo adaptado dende
dispositivos móbiles. 

A fabricación da estrutura do carro realizárona os alumn@s da familia profesional de  Fabricación
Mecánica,  tanto  da  especialidade  de  mecanizado  coma  de  soldadura.  Para  elo,  empregáronse
ferramentas e equipos de última dotación, contando nas nosas instalacións, con algúns medios punteiros
que  emprega  a  industria  na  actualidade,  e  outros  que  tentaríamos  acadar  para  levar  a  cabo  este
proxecto.  Todo  coa  finalidade  de  conseguir  unha  maior  formación  e  unha  rápida  adaptación  do
alumnado aos sistemas produtivos da especialidade de fabricación mecánica, unha vez que rematen os
seus estudios, mellorando, polo tanto, a posibilidade de inserción laboral, dada a demanda existente na
comarca.

Para  o  deseño  do  carro  o  alumnado  empregouse  software  3D.  Para  a  fabricación  da  estrutura
metálica do carro empregouse un robot de soldadura dotado de software. 

As restantes pezas mecánicas non comerciais realizáronas nos tornos convencionais e no centro de
mecanizado CNC, pretendendo con isto, acadar un resultado final tan bo coma o que puideran acadar
na empresa.
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Por suposto, durante todo o proceso de fabricación respectáronse as medidas de seguridade dispostas
na lexislación, ademais do cumprimento dos protocolos de respecto polo medio ambiente.

A sección eléctrica realizárona os alumn@s da familia profesional Electricidade e Electrónica, baixo
a supervisión do profesorado que imparte nos diferentes módulos relacionados co presente proxecto.

O sistema motriz consiste en dous motores con desmultiplicación -un para cada lado- controlado
dende unha central á que vai conectado o elemento de guiado (joystick) e máis un sistema de control
con sensores que impiden que o carro tropece con obstáculos durante a súa marcha. Por outro lado, a
plataforma  dispón  dun  movemento  vertical  para  facilitar  o  acceso  á  persoa..  Para  o  seu
desenvolvemento, empregáronse tecnoloxías de actual aplicación na industria, tales como os motores
brushless, medidores de par, e sistemas embebidos en sistemas automatizados, para os que se terá que
implementar o correspondente escalado e normalizado de entradas e saídas analóxicas, así  como a
programación en linguaxe de alto nivel. Igualmente, para o deseño das partes mecánicas requiridas para
o sistema motriz  e  de guiado, empregouse o mesmo software CAD de deseño en 3D utilizado na
industria, así como CAM para pequenas pezas plásticas mediante impresión 3D.

Finalmente os alumn@s do CIFP Rodolfo Ucha encargáronse da app para reserva do carro así como
de desenvolver unha páxina web para publicitar o proxecto.

 

1.1.2     Xustificación do proxecto

En base, o contexto presentado no apartado anterior, o presente proxecto tiña os seguinte propósitos:

1. Investigar as posibilidades de aplicación das novas tecnoloxías 

2. Elaborar  materiais  de divulgación,  formación e  uso na aplicación das  novas  tecnoloxías  no
desenvolvemento de procesos 

3. Complementar  a  formación,  promovendo  iniciativas  emprendedoras,  de  investigación  e
innovación, do alumnado 
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1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

Centro coordinador: CIFP Ferrolterra 15006754

Coordinador do proxectos

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Fernando López González chanafer@edu.xunta.es 590112

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Benito Chans Martínez chans@edu.xunta.es 591228

Vicente Cid Maceiras vicentecid@edu.xunta.es 591228

Juan Casal Mera guanit0@edu.xunta.es 591202

Antonio González Fernández gonzalezfernandez@edu.xunta.es 590124

Juan Manuel López López juan.manuel.lopez.lopez@edu.xunta.es 590125

Enrique Pereira Rodríguez enriquepereira@edu.xunta.es 591202

Centros participantes

Centro participante: CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 15006778

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Carolina Fernández Bravo  carolinafbravo@edu.xunta.es 591227 

Roberto Romero Restrebada restrebada@edu.xunta.es  590107
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Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico

ALCAMPO S.A. A28581882 Juan Carlos Martin Azpiazu am.diaz@alcampo.es

T.M. GALICIA B15045859 Manuel Derungs Cachaza tamega@tamega.es

ARA SOLUTIONS B70161278 Avelino Saavedra Ricoi www.arasolutions.es
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1.3. Actividades realizadas

1.1.1      Centro coordinador: CIFP Ferrolterra.

Participantes dos departamentos:
 

Ø  Fabricación Mecánica: departamento que se encarga da coordinación do proxecto e da 
construción e compoñentes mecánicos; os integrantes do mesmo que participaron no proxecto 
foron:
 

ü  Fernando López  González (Coordinador do proxecto).
ü  Benito Chans Martínez.
ü  Vicente Cid Maceiras

 
Ø  Electricidade e Electrónica: departamento encargado da parte de movemento do carro; 
os compoñentes do mesmo que participaron no proxecto foron:
 

ü  Juan Casal Mera
ü  Antonio Francisco González Fernández
ü  Juan Manuel López López
ü  Enrique Pereira Rodríguez
 

Indícase a continuación  o alumnado participante neste proxecto, así como a súa participación nas 
diferentes fases do proxecto e os módulos implicados por parte do CIFP Ferrolterra:
 

●       Alumnado de Ciclo Superior de Deseño en fabricación Mecánica: Deseño e 
elaboración de planos finais de construción e ensamblaxe. Módulos implicados:

○       Deseño de produtos mecánicos
○       Representación gráfica en fabricación mecánica
○       Técnicas de fabricación mecánica
○       Automatización da fabricación
○       Deseño de útiles para procesamento de chapa

 
●       Alumnado de Ciclo Medio de Mecanizado e Mantemento de Máquinas: fabricación de 
compoñentes mecánicos do carriño. Módulos implicados:

○       Fabricación por arranque de labra
○       Procesos de mecanizado
○       Interpretación gráfica
○       Mecanizado por control numérico
○       Metroloxía e ensaios
 

●       Alumnado de Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría: trazado, corte, conformado, 
montaxe, pintado e acabado superficial. Módulos implicados:

○       Mecanizado
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○       Trazado, corte e conformación
○       Montaxe
○       Metroloxía e ensaios
○       Interpretación gráfica
○       Soldadura en atmosfera protexida

 
●       Alumnado de Ciclo Superior de Mantemento Electrónico: deseño, elaboración e 
verificación do hardware e do software do sistema de guiado. Módulos implicados:

○       Equipamentos microprogramables
○       Mantemento de equipamentos electrónicos industriais
○       Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipos electrónicos

 
●       Alumnado de Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial: deseño, 
selección e montaxe dos elementos do sistema motriz e o seu control; ensamblaxe e 
verificación. Módulos implicados:

○       Sistemas de Potencia
○       Informática Industrial
○       Sistemas de medida e Regulación
○       Integración de Sistemas

 
           
1.1.2     Centro participante: CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Participantes do departamento:

 

Ø  Informática: este departamento encargouse de desenvolver unha aplicación para poder 
reservar o uso do vehículo adaptado dende dispositivos móbiles así como de desenvolver unha 
páxina web para publicitar o proxecto. Os membros do departamento que participaron no 
proxecto foron:

 
ü  Roberto Romero Restrebada
ü  Carolina Fernández Bravo
 

Por parte do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro os participantes foron:
 

●       Alumnado do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma: 
desenvolvemento e implantación da páxina web e aplicación móbil para reserva do vehículo 
adaptado . Módulos implicados:

○       Linguaxe de Marcas
○       Bases de datos
○       Programación
○       Contornos de desenvolvemento
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○       Acceso a datos
○       Desenvolvemento de interfaces
○       Programación multimedia e dispositivos móbiles
 

1.1.3     Empresa participante: Talleres Mecánicos Galicia, S.L.

Inicia a súa actividade no 1958, pouco tempo despois, xa subministraba directamente a todos os
estaleiros da ría, e ampliaba as súas áreas de produción para converterse nunha das principais empresas
auxiliares  da  industria  naval  española.  É  unha  empresa  de  recoñecida  calidade  profesional  no
desenvolvemento de proxectos, e estudios de enxeñería, mecanizados, montaxes e reparacións a bordo
de  buques,  mantementos  mecánicos  ou  caldeirería  lixeira,  ademais  de  traballos  con  forte  contido
estético como os destinados á enxeñería civil.

O apoio no proxecto centrouse na axuda para a elaboración da parte mecánica do sistema: corte da
chapa,  trazado e conformado,  así  coma colaboración na soldadura mediante robot,  do sistema  de
desprazamento 

 

1.1.4     Empresa participante: Aplicaciones y Resoluciones Avanzadas en Electrónica (ARA Solutions 
S.L.)

    Inicia a súa actividade en 2008 no campo de enxeñería electrónica, e leva a cabo  o deseño e 
desenvolvemento de proxectos de sistemas electrónicos adaptados ás necesidades dos clientes, así 
como montaxes e mantemento de equipamento eléctrico e electrónico de diversas empresas punteiras, 
especialmente no sector industrial e de servizos.
O apoio consistiu na colaboración na programación e depuración do software así como no prototipo de 
guiado do sistema.
 
 

1.1.5     Empresa participante: Alcampo, S.A.

      Alcampo S.A.   é a filial de hipermercados en España do Grupo Auchan. Fortemente arraigado na
comarca de Ferrolterra dende a década dos 80, é un hipermercado de referencia no seu sector. Ten sido
recoñecida en varias ocasións polo seu traballo cara as persoas con minusvalía reducida polo que coa
súa experiencia foi moi importante no desenvolvemento do proxecto. 

Colaborou no deseño mecánico do carro, así coma nas probas de funcionamento do mesmo nas súas
instalacións

 

A modo detallado, os participantes e a interacción entre eles foi o descrito a continuación onde se
detallan as distintas tarefas e os ciclos formativos e entidades participantes en cada unha de elas:

Tarefa  Descrición da actividade ¿Quen o Realiza? Entidades
Participantes

1 Deseño mecánico e elaboración de Profesor/Alumn@s CIFP Ferrolterra
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planos do carro C.S. Deseño F.M.
2 Busca e selección dos elementos 

comerciais máis axeitados para a 
fabricación (rodas, rodamentos), 
especialmente compoñentes eléctricos e 
electrónicos (motores, sensores, cable 
etc..)

Profesor/Alumn@s
Todos os ciclos implicados

CIFP Ferrolterra
Alcampo S.A.

3 Fabricación de compoñentes mecánicos 
e accesorios

Profesor/Alumn@s
C.M. Mecanizado

CIFP Ferrolterra
T.M. Galicia

4 Trazado, corte e conformado do material
para a elaboración

Profesor/Alumn@s
C.M. Soldadura

CIFP Ferrolterra
T.M. Galicia

5 Montaxe e soldaxe do carro Profesor/Alumn@s
C.M. Soldadura

CIFP Ferrolterra
T.M. Galicia

6 Pintado e/ou tratamento superficial do 
carro

Profesor/Alumn@s
C.M. Soldadura

CIFP Ferrolterra

7 Deseño inicial do sistema motriz e das 
condicións de guiado da marcha e 
manobra en coordinación co deseño da 
estrutura mecánica do sistema

Profesor/Alumn@s
C.S. Automatización e Robótica

industrial

CIFP Ferrolterra

8 Selección dos elementos motrices e do 
seu sistema de control

Profesor/Alumn@s
C.S. Automatización e Robótica

industrial

CIFP Ferrolterra

9 Elaboración do prototipo do sistema de 
guiado da marcha e manobra

Profesor/Alumn@s
C.S.  Mantemento Electrónico

CIFP Ferrolterra
ARA Solutions

10 Programación e depuración do software 
do sistema de guiado da marcha e 
manobra

Profesor/Alumn@s
C.S. Mantemento Electrónico

CIFP Ferrolterra
ARA Solutions

11 Montaxe do sistema motriz e máis do 
sistema de guiado e manobra sobre a 
estrutura do carro

Profesor/Alumn@s
C.S. Automatización e Robótica

industrial

CIFP Ferrolterra

12 Verificación do correcto funcionamento 
do sistema de acordo coas expectativas 
iniciais, e solución dos posibles 
problemas que puidesen aparecer

Profesor/Alumn@s
Todos os ciclos implicados

CIFP Ferrolterra
ARA Solutions

13 Probas finais nas instalacións da 
entidade colaboradora

Profesor/Alumn@s
Todos os ciclos implicados

CIFP Ferrolterra
Alcampo S.A.

14 Elaboración de planos, esquemas 
definitivos e memorias

Profesor/Alumn@s
Todos os ciclos implicados

CIFP Ferrolterra

15 Difusión Profesor/Alumn@s
C.S. Automatización e Robótica

industrial

CIFP Ferrolterra
Alcampo S.A.
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16

Análise, deseño e desenvolvemento da 
páxina web do proxecto

Profesor/Alumn@s do
C. S. de Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma

CIFP Rodolfo Ucha
Piñeiro

17 Implantación e realización de probas de 
usabilidade da páxina web

Profesor/Alumn@s do
C. S. de Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma

CIFP Rodolfo Ucha
Piñeiro

18 Análise, deseño e desenvolvemento da 
aplicación de reserva do carriño

Profesor/Alumn@s do
C. S. de Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma

CIFP Rodolfo Ucha
Piñeiro

19 Implantación e realización de probas 
funcionais da aplicación para o móbil.

Profesor/Alumn@s do
C. S. de Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma

CIFP Rodolfo Ucha
Piñeiro

20 Integración da aplicación de reserva coa 
páxina web da superficie comercial 
Alcampo.

Profesor/Alumn@s do
C. S. de Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma

CIFP Rodolfo Ucha
Alcampo S.A.
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1.4. Avaliación final. Indicadores

1.1.1     Cumprimento do plan de avaliación

De xeito xeral o traballo organizouse en 3 fases. 

1.      Deseño.

a.       Deseño  do  produto  en  conxunto,  e  de  cada  unha  das  partes  que  o  compoñen,
comezando cunha busca de precedentes como punto de partida, e da información técnica
requirida para a definición do proceso. O deseño de conxunto realizouse entre todos os
participantes e del saíron os requirimentos para cada unha das partes. 

b.      Deseño das partes  que o compoñen: o deseño de cada unha das partes (estrutura,
sistema motriz e guiado,  e xestión informática) fíxose por separado en cada unha das
familias  profesionais  participantes,  e  contará  co  asesoramento  das  empresas
colaboradoras, se así se requirise.

2.      Elaboración de cada unha das partes. que compoñen o sistema. Nesta fase, a execución do
proxecto discorreu por dúas vías paralelas:

Por  un  lado,  a  parte  mecánica,  desenvolvida  polos  alumnos  e  profesores  da  familia  de
Fabricación Mecánica, que realizaron a estrutura do carriño, incluíndo tódalas pezas móbiles
requiridas

Por outro lado, os alumnos e profesores da familia de Electricidade e Electrónica do control dos
elementos motrices e do guiado e autoguiado do carro.

Por último, o desenvolvemento da páxina web e a aplicación móbil para poder facer a reserva
do vehículo logo da súa posta en produción.

Durante  estas  fases,  verificouse  que  cada  unha  das  seccións  do  proxecto  cumpría  os
requirimentos especificados na fase anterior. 

Igualmente contouse co asesoramento e colaboración das empresas participantes.

3.      Ensamblaxe das partes e comprobación do funcionamento en conxunto. Ambas as dúas vías
mencionadas na fase anterior confluíron na ensamblaxe e posta en funcionamento de todo o
sistema, realizando as verificacións requiridas e resolvendo as posibles anomalías que xurdiron.

Esta fase rematou coas probas finais nas instalacións de Alcampo SA 

Danse por cumpridos os seguintes obxectivos xerais:

 
●     Realizar o deseño, e todos os procesos para a montaxe dun carro con mando eléctrico para
que,  dentro  das  súas  múltiples  funcións,  as  persoas  con  problemas  de  mobilidade  poidan
ensamblar  a  súa  cadeira  de  rodas,  ou  ben  subir  na  plataforma  para  facilitar  a  compra  no
supermercado.
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●     Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se
presenten nos procesos e na organización de traballo e da vida persoal.
●     Identificar e propor as accións profesionais necesarias para dar resposta á accesibilidade e
ao deseño universais.
●     Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito e aceptando os riscos e a posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver
situacións, problemas ou continxencias.
●     Fomentar o traballo en grupo e o compañeirismo.
●     Fomentar  a  creatividade,  descubrindo  novas  posibilidades,  plantexando  solucións
alternativas á principal ou ben solución futuras
●     Probar o vehículo deseñado nun entorno real.
●     Avaliar a experiencia do usuario final mediante a realización de probas.
●     Elaborar una aplicación para dispositivos móbiles que permita consultar a dispoñibilidade
do vehículo e reservalo.

 
Tamén déronse por cumpridos os seguintes obxectivos específicos:
 

●     Realizar os cálculos de dimensionamento para o deseño eléctrico e mecánico do carro.
●     Definir as especificacións técnicas mecánicas e eléctricas para o deseño do carro.
●     Interpretar a documentación técnica, analizando as características de diferentes tipos de
proxectos para precisar os datos necesarios para o seu desenvolvemento.
●     Aplicar linguaxes de programación normalizadas, utilizando programas informáticos, para
elaborar os programas de control.
●     Valorar os custos dos dispositivos e materiais que forman unha instalación  automática,
utilizando información técnica comercial e tarifas de fabricantes, para elaborar o orzamento.
●     Resolver problemas potenciais na montaxe, utilizando criterios económicos, de seguridade
e de funcionalidade, para facer a implantación da instalación.
●     Executar  a  montaxe  de  instalacións  automáticas  de  control  e  infraestruturas  de
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaxe, interpretando planos e
esquemas,  e  realizando  as  probas  necesarias,  para  supervisar  equipamentos  e  elementos
asociados.
●     Desenvolver  manuais  de  información  para  as  persoas  destinatarias,  utilizando  as
ferramentas ofimáticas e de deseño asistido por computador, para elaborar a documentación
técnica e administrativa.
●     Aplicar técnicas de debuxo e de traballo con CAD para a elaboración dos planos segundo
as normas de deseño industrial.
●     Identificar os compoñentes normalizados e materiais comerciais eléctricos, electrónicos e
mecánicos que poidan ser empregados no deseño do carro.
●     Identificar as fases do proceso de fabricación mecánica de compoñentes e corte e montaxe
do carro, interpretando as especificacións técnicas, para establecer en cada unha das fases o
proceso máis axeitado.
●     Seleccionar as ferramentas e equipamentos necesarias para a realización do proxecto 
●     Empregar as técnicas de trazar, cortar, mecanizar, conformar, e manipular os controis das
máquinas, para obter o produto final obxecto deste proxecto 
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●     Recoñecer  e  manexar  os  equipamentos  de  soldadura  ou  corte,  e  describir  a  secuencia
operativa para cortar e ensamblar o carro.
●     Realizar o tratamento superficial ou pintado do carro e os seus compoñentes.
●     Realizar a montaxe dos motores e sensores do carro.
●     Analizar os procedementos de calidade,  prevención de riscos laborais  e  ambientais,  en
todos os obxectivos definidos anteriormente para actuar de acordo coa normativa vixente. 
●     Definir os plans de probas necesarios para a posta en marcha do carro
●     Recolectar información que se desexa publicar, deseñar a estrutura do sitio web, elaborar
bocetos e prototipos do deseño visual, seleccionar e adaptar un sistema de xestión de contidos
(cms),  facer probas de usabilidade.
●    Analizar os requisitos da aplicación móbil, deseñar o modelo de datos, deseñar a interface
de usuario, desenvolver a lóxica de programa empregando un framework mvc e realizar probas
funcionais.

 

As diferentes fases do plan de avaliación foron as seguintes:

Avaliación Inicial:

O  presente  proxecto  naceu  da  análise  dunha  situación  (a  realización  da  compra  nas  grandes
superficies  e supermercados por parte de minusválidos e  persoas con mobilidade reducida)  e unha
posible mellora. A continuación cumpriu facer a avaliación das posibilidades de realización (estudo de
viabilidade), realizado polo profesorado que formou parte do proxecto, tratando de seleccionar entre as
opcións tecnicamente factibles as que obtiveran un mellor resultado ao menor custo posible, e ademais
se adaptaran mellor aos currículos dos ciclos implicados, supoñendo unha motivación especial para o
alumnado  participante.  Tendo  en  conta  o  alumnado  e  profesorado  implicado,  os  medios  técnicos
dispoñibles no centro e as posibilidades de colaboración con entidades alleas ao mesmo que, por un
lado aportaron o asesoramento e tecnoloxía requirida, e por outro, o contorno no que se aplicará o
proxecto (unha gran superficie).

Esta fase xa fora realizada ao presentar a solicitude.

Avaliación Procesual:

Durante o desenvolvemento realizáronse reunións e se estableceron contactos coas empresas que,
ademais de para solucionar posibles continxencias e problemas técnicos que xurdiron, serviron tamén
para avaliar a evolución do proxecto

Marcamos ademais como fitos no desenvolvemento do proxecto a finalización das devanditas fases
1 e 2, momentos nos que se avaliará o mesmo, empregando os indicadores que se detallan no punto 5.3:

 En función dos resultados obtidos na análise e a conclusión derivada pasouse á seguinte fase ou
volveuse a fase anterior repetindo o proceso. 

Avaliación Final

A avaliación final foi realizada  polos participantes do proxecto, tanto dun xeito académico, levada a
cabo polos estudantes e docentes dos centros de educación participantes como dun modo profesional,
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realizada polas  empresas  colaboradoras.  Os resultados valóranse en función dos resultados obtidos
comparado cos obxectivos iniciais do proxecto.

   

1.1.2     Valoración mediante indicadores

Como  instrumentos  para  cualificar  o  proxecto  empregamos  os  seguintes  indicadores,  que
organizamos en función das distintas fases en que se desenvolveu o mesmo:

Inicio do proxecto:

●       Interese na participación do proxecto por parte do profesorado, o alumnado e as empresas: 
tanto  alumnado coma o profesorado implicouse activamente

Fase1:

●       Funcionamento virtual das partes móbiles da estrutura no software de deseño 3D: Correcto

●       Funcionamento virtual dos elementos eléctricos e electrónicos no software de simulación:
correcto

Fase2:

●       Construción da estrutura: correcto

●       Funcionamento sobre un pequeno modelo do control do sistema motriz: correcto

●       Funcionamento sobre un pequeno modelo do sistema de autoguiado: correcto

 

Indicadores finais (fase 3):

●      Ensamblaxe do sistema motriz e equipo de autoguiado sobre a estrutura: correcta

●      Funcionamento do sistema motriz no prototipo final: correcta

●      Funcionamento do sistema de autoguiado no prototipo final: correcta

●      Funcionamento do prototipo final no seu contorno de traballo, de acordo coas expectativas
previstas: correcta

●       Funcionamento do sistema de xestión informática: correcta

●       Grao de demanda e número de utilizacións do prototipo: correcta

●       Grao de  satisfacción dos  participantes  co  desenvolvemento  do  proxecto  e  cos  resultados
obtidos 

Profesorado: O profesorado valora positivamente a experiencia, e espera repetila no sucesivo. 

Alumnado: o alumnado traballou de xeito entusiasta no deseño e fabricación do mesmo. 

Empresas: os responsables das mesmas amosan a súa satisfacción polos resultados acadados
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1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

1.1.1     Conclusións

Pódense concluír que os resultados finais do proxecto consistiron en:
 

-              Un sistema de desprazamento autopropulsado cunha plataforma adaptada para unha 
cadeira de rodas ou unha persoa con mobilidade reducida, e dotado dun sistema de autoguiado 
que impida a colisión con posibles obstáculos, así coma unha app para saber da dispoñibilidade 
do mesmo e reservalo.
-              Documentación técnica do carro (memoria de deseño)
-              Unha páxina web, blog ou similar para a súa difusión. 

1.1.2     Valoración global do proxecto

O proxecto estruturouse como un itinerario didáctico a través do cal os alumnos de distintos ciclos 
implicáronse na consecución dun obxectivo común: A construción dunha estrutura real, de dimensións 
reais, que responde a un suposto práctico con aplicación real.
 
O proxecto ten aplicación directa nos Ciclos que constitúen os departamentos de Electricidade e 
Electrónica, Fabricación Mecánica e Informática, permitindo ao alumnado de ambas familias unha 
aprendizaxe común de colaboración e preparándoos para o traballo multidisciplinar.

A finalidade do proxecto, ademais do aspecto estritamente tecnolóxico, tiña como fin concienciar e
educar en valores aos nosos alumn@s,  fomentar o compañeirismo, a colaboración e traballo en grupo,
e dado que o usuario final do mesmo ían persoas con minusvalías, para definir as especificacións finais
do carro, foi necesario facer un estudio das necesidades deste colectivo.
1.1.3     Previsión de futuro

  Se ben é incerto por existir no mercado outros similares, tentarase a súa potenciación a través de
diferentes mostras e exposicións.  Se comercialmente non é viable,  tentarase que quede coma unha
ferramenta didáctica e de promoción do noso centro cara ao exterior.
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1.6. Memoria de xustificación económica

            

Os gastos foron xustificados.

2 Resultados do proxecto

2.1. Material audiovisual multimedia

Galería fotográfica.

2.2. Maquetas e/ou prototipos

Poden atoparse no arquivo “recursos.7z” no apartado de materiais.

2.3. Aplicacións software

Poden atoparse no arquivo “recursos.7z” no apartado de materiais.

2.4. Planos e listado de materiais

Poden atoparse no arquivo “recursos.7z” no apartado de materiais.
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