
MÁIS QUE QUÍMICA    2012 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

MÁIS QUE… FP 
 
 
 

 

 

Nº 2 

CIFP Politécnico de Santiago 

Curso 2012-2013 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Outro ano mais temos aquí Máis que FP, para contarvos o que acontece no 

centro, os ensaios que realizamos, as visitas que fixemos e todas esas 

pequenas cousas que fan que cada curso sexa diferente, esta é nosa fiestra 

para mostrarvos un pouco do apaixonante mundo da FP.  

Aquí continuamos por tanto, un ano máis a realizar esta revista para 

todos vos, cada ano que pase esperamos que máis xente se anime a 

participar, para poder ir amosando todo o alumnado que cada ano pasan 

por este centro nos diferentes ciclos, todas as actividades que se realizan no 

centro para completar esa educación que están a recibir os nosos alumnos e 

alumnas e que non son menos importantes. E como non, tamén esas 

actividades e proxectos máis de lecer que tratan de axudarnos a desenrolar 

outras facetas importantísimas de cara a nosa vida cotiá como son o respecto, 

a imaxinación … 

Sen nada máis que engadir, só agradecervos a gran acollida que 

recibimos o ano pasado e esperamos que este ano sexa aínda mellor. 
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FOTOS CON HISTORIA 

 
1ª ETAPA:  5 de marzo de 1933 ao 17 de xullo de 1952         

Profesores e alumnos nos inicios da “ESCUELA ELEMENTAL DE TRABAJO”, á entrada do centro no que  

actualmente é “MUSEO DO POBO GALEGO”. 

No centro da fotografía podemos recoñecer ao profesor e director do centro nalgunha das súas etapas, D. Juan Portela Seijo. 

  
1ª ETAPA:  5 de marzo de 1933 ao 17 de xullo de 1952                   

Alumnos desenvolvendo as súas actividades nos inicios da “ESCUELA ELEMENTAL DE TRABAJO”,  

nos claustros do actual “MUSEO DO POBO GALEGO”. 
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2ª ETAPA:   18 de xullo de 1952 ao 19 de agosto de 1967 

Acto académico con profesores e alumnos, xa na nova ubicación en San Clemente, na mesma recoñécense, entre outros,  

ao profesor D. Manuel López Garabal, e ao canónico D. Cándido Varela. 

 
2ª ETAPA:   18 de xullo de 1952 ao 19 de agosto de 1967 

1ª exposición regional de formación profesional das distintas “ESCUELAS DE TRABAJO DE GALICIA”, en “SAN CLEMENTE” 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
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3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

DENOMINACIÓN: “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL” “INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL” “IES MONTE DE CONXO” 

   “CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO” 

UBICACIÓN: “AVDA ROSALÍA DE CASTRO” 

 

Etapa constructiva do actual edificio (1965-66), como  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”  

  
 

3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Visita as instalacións da  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”, antes 

da súa inauguración, do alcalde da cidade D. Francisco Luís López Carballo 

e do Cardeal Fernando Quiroga Palacios. 

 

 

3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Instalacións do taller de “ELECTRICIDADE”, da “ESCUELA DE 

MAESTRÍA INDUSTRIAL”, días antes da súa inauguración. 

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
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3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Alumnos da especialidade de “ELECTRÓNICA (nos seus inicios)”, nas actuais instalacións, na súa etapa como  “ESCUELA DE MAESTRÍA 

INDUSTRIAL”  

 

 
 

3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Alumnos da especialidade de “MADEIRA”, nas actuais instalacións, na súa etapa como  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”  

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
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3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Alumnos da desaparecida especialidade de “METAL”, nas actuais instalacións, na súa etapa como  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”  

 

 
 

3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Alumnos da desaparecida especialidade de “PEDRA”, nas actuais instalacións, na súa etapa como  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”  

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
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3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Alumnos da desaparecida especialidade de “FORXA”, nas actuais instalacións, na súa etapa como  “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”  

 

 
3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Acto académico nas instalacións actuais do centro, na súa etapa como “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”. 

Nesta fotografía recoñécense algúns profesores (moi novos naquel momento), que aínda hoxe forman parte do actual Claustro. 

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/


MÁIS QUE… FP     2013 

 

10 

 
3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Visita de representantes do Ministerio de Educación, ás instalacións da “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”, na mesma recoñécense antigos 

profesores do centro, así como o seu director o catedrático da Universidade de Santiago D. Gabriel Tojo Barreiro, e o secretario do centro nese momento 

D. Julio García Díaz.. 

Nesta fotografía recoñécese tamén ao actual secretario do Centro D. Santiago Díaz Barbeito, neses momentos un profesor recen incorporado ao centro. 

 

 
3ª ETAPA:   19 de agosto de 1967 ata a actualidade 

Visita de representantes do Ministerio de Educación, ás instalacións da “ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL”, na mesma recoñécense antigos 

profesores do centro, así como o seu director o catedrático da Universidade de Santiago D. Gabriel Tojo Barreiro, e o secretario do centro D. Julio García 

Díaz. 

Autores: José Manuel Leis e Juan Carlos Codesido 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1286/1486312/
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UNHA VIAXE A ALEMAÑA 

 

Aconteceu alá polo no mes de 

marzo de 1992. Dentro do 

Programa Europeo Petra II, un 

grupo de 17 alumno@s de Química 

acompañados polo Profesor 

Santiago Díaz, viaxaron ata 

Regensburg, en Alemaña. Esta 

cidade tamén chamada Ratisbona 

é moi coñecida en Europa e, en 

particular, en España, porque nela 

tomou posesión coma Emperador 

o Rei Carlos I de España e V de 

Alemaña. Está bañada polo río 

Danubio e ten 1.700.000 

habitantes. Posúe un tecido 

industrial moi amplo, no que 

destacan as empresas 

multinacionais: Bristol Meyer 

(antiga Bayer) con 3.500 

traballadores, a BMV con 7.000 e 

Höenecht con 9.000.  

@s alumn@s de química 

alemáns están integrados no 

sistema de Formación Profesional 

Dual, onde realizan prácticas 

nestas empresas e despois, na 

maioría dos casos, cando rematan 

intégranse nelas coma 

traballadores. Naquel intre, os 

alumn@s do Politécnico estiveron 

facendo prácticas nas empresas 

con cada alumn@ alemán e 

despois convivían con eles e coas súas familias nas súas casas. A experiencia foi moi proveitosa, 

dende o punto de vista persoal e profesional. A min como profesor resultoume moi grato coñecer 

este sistema de ensino e os profesores así coma os titores do Centro e da Empresa, que me  

colmaron de atencións, mostrándome todos os sistemas produtivos de cada unha desas empresas e 

levándome un fin se semana a Austria, á zona do Tirol, que está preto desta cidade. Fixémonos moi 

amigos e iso é o que perseguen estes intercambios entre alumn@s e profesores doutros países, polo 

que vos animo a que os fagades ¡canto máis mellor!  
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Aquí vos deixamos unha copia dun artigo feito en Alemaña durante aquela visita: 
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Autor: Santiago Díaz Barbeito 
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CONVERSA 

Esta é a nosa sección de entrevistas, neste 

caso imos continuar cun compañeiro xa 

xubilado: 

 

FRANCISCO ABUÍN MÍGUEZ, profesor de 

Secundaria do CIFP Politécnico de Santiago, 

xubilado no curso 2009/2010. 

 Pregunta. Vostede é natural de Rianxo, pero 

teño entendido que nos seus anos mozos 

moveuse bastante: Santiago, Vigo, Bilbao, 

Melilla… 

Resposta. Xa vexo que a entrevista é en 

profundidade, así que terei que facer unha 

inmersión no mar do meu pasado para 

contestar as profundas preguntas que me fas. 

¡Si, movinme bastante!.  

 

Nacín nunha aldea, onde non había escola,  

do concello de Rianxo. Ao pouco de nacer 

trasladeime cos meus pais  do concello de  

Rianxo a Bexo (Dodro).  Ós 7 anos empecei a ir 

á Escola de D. Manuel no propio pueblo de 

Rianxo, onde estiven nunha pensión. 

Posteriormente estudei tamén alí o 

bacharelato por libre e facía os exames no 

Instituto Xelmirez en Santiago, cando estaba 

na praza de Mazarelos, daquela Rianxo non 

tiña Instituto. 

 

Máis tarde estudei a carreira de Enxeñería 

Técnica en Química Industrial en Vigo. Era a 

primeira promoción con ese nome, antes 

chamábanse Peritos Industriais.  

 

Ao rematar alí e para poder ampliar 

estudos e facer a Enxeñería Superior en 

Química  tiven que ir a Bilbao xa que daquela 

non se podía facer en Vigo, entón os 

Enxeñeiros Técnicos tiñamos algunhas 

materias validadas de Enxeñería Superior pero 

non cursos completos. 
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Alí estiven cinco anos, onde alternaba os 

estudos na Escuela Superior de Ingenieros 

Industriales (xusto ao lado do estadio do 

Atlético de Bilbao, o vello San Mamés, o novo 

está preto) co traballo dando clases de 

Química, entre outros sitios, na Escuela de 

Maestría de Química y Electrónica de PPJJ de 

Indautxu  e tamén , o último ano da miña 

estancia en Bilbao dei clases de diversas 

materias no Instituto de Enseñanza Media de 

Santurce . 

 

Pero existía o servizo militar obrigatorio e 

tras unhas poucas  prórrogas tiven que facer a 

“mili” en Melilla, previa estancia de tres 

meses no campamento en Almería.  Como é 

natural este destino non o elixín eu, tocoume 

ao chou , polo menos iso dicían. Foi un cambio 

radical na nosa vida que o feito de ser uns 

JASP axudounos a levar con éxito (xa durante 

o servizo militar tiña o chamado “pase 

pernocta” e daba clases particulares nunha 

academia). 

 

 

 

Alí, tras rematar as miñas obrigas coa 

patria, traballei durante 4 anos no Colexio La 

Salle de EGB e Bacharelato onde impartía 

Matemáticas, Física e Química, sendo o 

encargado de montar e actualizar o material 

deste Laboratorio. Posteriormente 

presenteime as oposicións por libre de 

Profesores Numerarios de Escuelas de 

Maestría Industrial (así se nos chamaba no 

título administrativo) na especialidade de 

Matemáticas para centros de FP e conseguín 

praza en Melilla.  Agora quedei alí outra vez 

pero voluntariamente, onde seguín oito anos 

máis,  Estando de Director do Instituto de FP, 

entroume a “morriña” (non só iso, os fillos xa 

se facían maiores e, ou daba o salto ou me 

quedaba alí para sempre) e decidín pedir 

traslado para o Instituto de FP Politécnico en 

Santiago, o actual CIFP Politécnico, 

regresando así coa familia ás miñas orixes. 

 

Recén chegado a Galicia aproveitei o 

tempo libre para facer a especialidade de 
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Enxeñeiro Industrial en Organización Industrial 

en Vigo (agora xa se podía cursar a Enxeñería 

Superior en Vigo), so tiven que cursar as 

materias desta especialidade pois o resto xa as 

tiña validadas presentando o certificado de 

estudos de Bilbao, cos programas das 

respectivas materias. A formación e a 

actualización foi sempre unha das miñas 

inquedanzas, aspecto bastante xeralizado 

entre os docentes e que nos axuda a unha 

máis profunda comunicación cos nosos 

alumnos. 

 Aquí, no Instituto Politécnico, ademais de 

Matemáticas, na ESO e no Bacharelato, 

impartín outras materias como: Organización 

e Xestión do Laboratorio Químico no CS de 

Control de Procesos do Departamento de 

Química e tamén Técnicas de Programación e 

Calidade no CSDPE do Departamento de 

Electrónica. Ocupei os cargos de Subdirector e 

Secretario durante algúns anos e fun  

Responsable da Calidade antes da certificación 

do Sistema de Xestión da Calidade, 

actualmente en vigor. Tamén levei parte da 

xestión informática, impulsando desde a 

Secretaría a Xestión Informática de actas e 

notas, con programas caseiros, pero que 

xeraban modelos oficiais de actas e 

documentos, que ían moi ben.  Despois veu o 

XADE e a rede local e o Internet. Aínda teño 

pesadelos cos números IPs , tratando de 

detectar cal era o equipo informático 

avariado, ou coa IP duplicada, que absorbía 

case todo o ancho de banda do Instituto ou 

creaba conflitos. 

 

P. Casou cunha moza de Bilbao, o que 

presupón que os seus argumentos eran de 

peso. Todos sabemos que os de Bilbao non se 

casan con calquera. 

R. Ademais é da zona mineira de Bilbao, 

preto dos hoxe desaparecidos Altos Hornos de 

Vizcaya, con moito mineral de ferro nos 

arredores e, polo tanto, ela coñecía ben o 

brillo da pirita cando brillaba coa luz do sol 

como para non confundilo  co brillo dun  

anaco de ouro.   

Pero debeu pensar que ámbolos dous 

tiñamos o divino tesouro da xuventude, e a 

pesar de todo estábamos suficientemente 

formados e maduros, os nosos respectivos 

campos electromagnéticos debían ser 

compatibles e había “química” entre nós,  o 

reactivo era de procedencia galega, polo tanto 

de Galicia Calidade, bañado polas augas do 

mar de Arousa (a mesma brisa do mar que 

moldeou a escritores como Castelao, Manuel 

Antonio ou Rafael Dieste) e alimentado polas 

mesmas sardiñas.Tamén debeu pensar que  

vivir preto das brañas de Laiño,  ás que loaba 

Rosalía de Castro, as súas brumas e o seu 

misterio aportaban unha compoñente poética 

e misteriosa que, xunto co feito de coñecernos 

o día do meu aniversario, era o catalizador 

para que a síntese química tivera lugar. 

O azar decidiu que nos encontraramos, os 

reactivos eran axeitados, a reacción foi 

espontánea e a velocidade da reacción 

controlámola nós. 
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P. Viviu varios anos en Melilla. ¿Qué foi o 

que máis lle chocou da sociedade melillense 

na que parte da súa poboación é árabe? 

R. Melilla é unha cidade na que a súa 

posición xeográfica e a súa historia, fixeron 

que  a composición de súa poboación sexa 

multiétnica e multicultural o que inflúe nas 

actividades de todo tipo pero sobre todo 

económicas, que se desenvolven na mesma.  

No ano 1973 convivían catro relixións: 

cristiá, musulmá, xudea e hindú, aínda que a 

cultura predominante era a cristiá (60%). 

Actualmente, ao parecer, estase 

incrementando a poboación chinesa e sobre 

todo a subsahariana polos fluxos migratorios 

en detrimento da xudea (moitos deles 

descendentes dos sefardíes) e da hindú. 

Ademáis da poboación árabe que vive 

permanentemente en Melilla, había un fluxo 

diario de mercadorías e persoas con 

Marrocos, especialmente coa veciña cidade 

de Nador. Eu, como moitos españois, ía coa 

familia moitas veces ás praias de Marrocos ou 

a cidade de Nador. Era unha estampa típica 

ver o paso de persoas pola fronteira usando 

bicicletas como medio de transporte cargadas 

con tantas cousas que é difícil imaxinalo se 

non se ve. O condutor era un auténtico 

malabarista e o seu obxectivo era facer cantos 

máis viaxes mellor, cheo de mercadorías, ao 

longo do día. Outros, sobre todo as mulleres, 

levaban os produtos no medio das chilabas 

polo que cando ían de volta aparentaban máis 

gordas. 

Pasar a fronteira non era doado para eles, 

pero para os españois que residiamos en 

Melilla era relativamente sinxelo. Se non ías 

lonxe da fronteira non che esixían o 

pasaporte, pero para ir a Fez ou a Alhucemas 

ou máis lonxe, había que visalo. 

A policía marroquí facía moitos controles, 

pero, curiosamente, era raro que pararan a un 

coche con matrícula ML, aínda que eu non as 

levaba todas comigo. 

 

Meterse nos zocos (mercados típicos de 

alí), era como retrotraerse á Idade Media, 

dentro dun aparente caos todo funcionaba 

con normalidade nunha cultura que mantén 

raíces milenarias. A comida era moi variada e 

ben condimentada : o cuscus (a base de 

sémola de trigo, carne, cebolas, garavanzos, 

cenorias, cabaciñas, patacas, tomate..), O 

tajine ou tajín (e o nome do recipiente) pode 

realizarse con verduras, cordeiro, atún ou 

sardiñas que se fusionan con ameixas, 

marmeleiro, limón, olivas e outras 

combinacións, sempre cunha importante base 

de especias. A harira é unha sopa na que a 

carne, legumes e tomates son os ingredientes 

máis importantes. Ademais da riqueza en 

nutrientes coa que conta, destácase polos 

intensos sabores que achegan elementos 

como o coandro, o perexil, o xenxibre e a 

pementa. Acostuman a tomala ao rematar o 
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Ramadán. A pastela: é un prato agridoce da 

cociña marroquí. Trátase de finas capas de 

follado (hojaldre) recheas con carne de 

pombiño (polo ou pomba, no seu defecto), 

cebolas, especias, améndoas, azucre e canela, 

a cal – basicamente - cumpre a función de 

perfumar.  

E, como non, o té marroquí e os doces. En 

calquera momento do día, os musulmáns 

beben o famoso té á menta (té verde con 

cecimbre, ou sexa hierbabuena, ou con 

menta, e azucre), coñecido en España como té 

moruno. Para eles, o té é un símbolo de 

hospitalidade e é o primeiro que ofrecen os 

anfitrións aos seus convidados nas casas. 

Segundo antigos costumes, para degustar este 

té, os musulmáns séntanse sobre unha 

alfombra e beben tres cuncas. A primeira, 

amarga como a vida (sen azucre); a segunda, 

doce como o amor (con azucre); e a terceira, 

moi azucrada, suave como a morte. Entre 

cunca e cunca , adoitan comer doces. 

Predominan as améndoas, os pistachos, as 

noces, o coco e o mel, entre outros propios da 

cultura hispano-musulmá. 

En Melilla era típico ir ao Mantelete, ao pe 

das murallas da cidade vella, e tomar un té 

moruno moi quente, servíano así. 

As vodas musulmás eran outro 

acontecemento curioso. Eu asistín, xunto coa 

miña dona, a algunha voda de alumnas. Estas 

aínda conservaban certas tradicións, pero non 

eran vodas de sete días como antes; unha 

característica destas vodas son a decoración 

das mans e pés da noiva a base de henna, 

unha planta medicinal que forma parte da 

cultura musulmá e que actúa como un 

talismán, para eliminar “o mal de ollo”. É unha 

forma de despistar os yenun ou xenios con 

malas intencións. As meigas de aquí? 

A pesar de que, durante a miña estancia en 

Melilla, houbo moitos e profundos cambios e 

decisión políticas que ás veces motivaron 

situacións de falla de entendemento entre os 

dous países (marcha verde polo Sahara…), a 

relación entre a poboación sempre 

permaneceu estable e tranquila, sen deixarse 

influenciar polos cambios, as veces, polo 

menos aparentemente, turbulentos, da alta 

política.  

Sempre me chocou da sociedade 

melillense a modélica convivencia entre 

cristiáns, musulmáns, xudeus e hindús con 

respecto mutuo polas súas respectivas 

tradicións e costumes.   

 

P. ¿Volveu algunha vez a Melilla desde 

que se trasladou á península? 

R. Si volvín unha vez e gustaríame volver de 

novo, non en vano foi a nosa residencia 

durante moitos anos e é parte importante da 

nosa historia. Alí teño bós amigos cos que 

manteño contacto. Ás veces vémonos en 

Málaga ou en Almería e incluso en Santiago 

con aqueles que fixeron o “camiño”, pero non 

en Melilla. As novas tecnoloxías axudan a 

manter o contacto pero non é o mesmo. 

Ademáis a cidade na zoa das praias 

modernizouse moito, segundo me contan. 

Agora os barcos desde Almería e máis 

desde Málaga son ferrys moito máis rápidos 

que os de antes.  Tamén hai ferry desde 

Motril.  A viaxe en avión tamén é unha boa 

opción pero máis cara. En todo caso, non está 

á volta da esquina … e haberá que esperar. O 

peor é que canto máis se espera menos 

probabilidade hai de volver, pero nós 

seguimos a ter a ilusión por volver alí. E, como 

se dí, de ilusións tamén se vive. 

P. Pódese dicir que vostede experimentou 

a emigración por mor do traballo. ¿Que lle 

diría @s moz@s que hoxe teñen o problema 

de que aquí non hai traballo? 
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R. Emigrei coma consecuencia dos estudos, 

da “mili” e do traballo nesta orde. Pero sexa  a 

pequena ou a gran escala sempre foi unha 

constante na miña vida. 

En todo caso, é unha decisión moi persoal 

que haberá que meditar, mentras tanto é 

preciso formarse o mellor posible e despois 

buscar traballo sen perder a esperanza xa que 

a oportunidade tarde ou cedo sempre 

aparece. A túa preparación poñerá o resto. 

A min axudoume moito o feito de saír 

cunha carreira rematada. Os estudos xeran 

oportunidades e abren moitas portas. 

Non se debe olvidar que para saír ao 

estranxeiro, ou mesmo encontrar traballo 

aquí,  é moi importante o coñecemento 

doutra lingua . Como se sabe, o inglés 

acostuma ser a que máis vantaxes aporta, é a 

lingua de referencia. 

 

P. Traballou moitos anos no Politécnico 

como profesor de Matemáticas e foi 

testemuña das reviravoltas do centro que, 

primeiro, deixou de ser só centro de 

formación profesional  con FP de 1º e 2º grao 

e pasou a ser un I.E.S. e que, logo, voltou a 

ser un centro de Formación Profesional con 

ciclos formativos. ¿Como viveu eses cambios? 

R Vivinos con intensidade e participando 

activamente nas actividades de innovación e 

mellora do centro (Informática, Módulos 

experimentais, Sistema de Calidade...). 

Impartín clases na ESO, no Bacharelato, no 

CSDPE de Electrónica e no CS de Análise e 

Control. 

Cando eu cheguei a este centro desde 

Melilla había só FP.  A FP, sobre todo de 1º 

grado, tivo unha época con certo desprestixio 

social, a pesar de ser unha alternativa 

francamente boa para moitos alumnos, case 

sempre se collía forzado polas circunstancias.  

Para aceder ao Bacharelato esixíase o 

Graduado Escolar e para aceder a FP bastaba 

co Certificado de Escolaridade; eso creaba 

unha barreira, a imaxe non era a axeitada para 

que a xente accedese masivamente á FP.  Non 

obstante, no País Vasco, quizáis pola súa 

potencialidade industrial, os estudos de 

Maestría Industrial eran moi considerados e 

demandados. Había moi bós centros que 

aínda hoxe son un referente. En realidade a 

consideración social das carreiras técnicas era 

moi superior no País Vasco que aquí. 

Pero esa non era a norma no resto do país.  

As cousas cambiaron coa chegada dos Ciclos 

Formativos, con novos sistemas de acceso, 

remodelación profunda de contidos e 

materias co que inevitablemente a súa 

consideración social foi a mellor, e non 

digamos xa a nivel de Ciclo Superior. As 

Prácticas nas Empresas axudaron moito neste 

cambio. 

Eu recordo que xa, cando estaba en Melilla 

de Director, implantamos no noso centro uns 

modelos de convenios coas empresas para 

que os nosos alumnos de FP2 fixeran prácticas 

nelas; a lei dicía que os centros poderíano 

facer de forma voluntaria.  Un modelo 

parecido é o que se implantou posteriormente 

por lei, é o modelo actual que agora é 

obrigatorio e que axudou moito ao mutuo 

coñecemento e entendimento entre @ 

alumn@ e o mundo da empresa. Na 

actualidade quérese ir mais lonxe co sistema 

dual alemán, con estancias mixtas nos centros 

e nas empresas con prácticas remuneradas. 

Ao parecer comezouse a experimentar xa 

neste senso. 

Xa antes de implantar os Ciclos, o centro  

participaba en  programas de innovación. 

Implantouse neste centro, de xeito 

experimental, a proposta da Consellería de 

Educación e previa solicitude de voluntarios 
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do Departamento de Electrónica, un Módulo 

(entón non se chamaba Ciclo) de Electrónica, 

preludio dos actuais Ciclos Formativos e eu 

impartía nel, de forma voluntaria, as Técnicas 

de Programación. Fixemos con estes alumnos, 

un intercambio con outro centro alemán, e 

algunha viaxe a  Alemaña onde participaron 

en actividades do sistema dual daquel país.  

Tamén houbo profesores do centro que 

colaboraron tanto a nivel nacional como 

autonómico na confección da programación 

de diversos módulos dos actuais ciclos 

formativos. Polo tanto o Instituto estaba 

inmerso nesta dinámica de cambio e eu tamén 

participaba nela. 

Mentras tanto ao transformarse o centro 

en IES, como unha das consecuencias destes 

cambios, os profesores de comúns pasamos a 

dar clase a alumnos da ESO e despois tamén 

do Bacharelato, cun periodo de transición no 

que convivian as antigas ensinanzas coas 

novas. A ESO supoñía, sobre todo no 1º Ciclo, 

a incorporación dun alumnado cunhas 

necesidades pedagóxicas e cunha madurez 

moi diferentes ao que estabamos 

acostumados. Chegou novo profesorado 

obrigado a pedir traslado por falla de prazas 

nos seus centros. Todo iso orixinou un 

crecemento da entropía do Instituto, falando 

en termos termodinámicos. 

Con tanto cambio atravesouse unha etapa 

complexa cun abano de idades no alumnado 

moi amplas, diversidade de intereses, 

perspectivas e sensibilidades distintas, con 

implantación e reducción sucesiva de 

ensinanzas que afectaron á estabilidade de 

parte da plantilla. Non era o mellor momento 

para implantar un Sistema de Xestión da 

Calidade; non obstante, o centro participaba 

en Grupos de Traballo organizados pola 

Consellería de Educación, e eu coma 

Representante de Calidade asistía ás reunións, 

xunto co Director. Coas directrices destas 

reunións confeccionaba os procedementos 

aos que un grupo de traballo, formado por 

diversos profesores do centro e coordinado 

por min, engadía suxestións e melloras ( 

Cuaderno de clase, Control da programación, 

Compras..). Despois poñíanse en práctica de 

xeito experimental nos diversos 

departamentos.  

Máis adiante o centro converteuse en 

Centro Integrado con Ciclos Formativos de 

Grado Medio e Grado Superior convivindo co 

Bacharelato a proposta do Claustro. 

Posteriormente quedou coa estructura actual 

ao extinguirse o bacharelato.  

Anos antes eu “fichara” polo 

Departamento de Química, a petición dalgúns 

membros do mesmo.  Impartín durante varios 

anos Organización e Xestión do Laboratorio 

Químico do CS de Análise e Control (era un 

módulo, de oito horas semanais, moi 

interesante e con variados contidos con moita 

aplicación directa no mundo laboral e aos 

alumnos gustaballes ). 

 

P. Xa na súa derradeira etapa no 

Politécnico, foi o responsable de Calidade. 

Convenza ós excépticos de que é boa idea 

implantar un Sistema de Calidade. 

R. Eu sempre defendín as bondades do 

Sistema da Xestión da Calidade ISO 9000 

enfocado á calidade total, sendo consciente 

das dificultades da súa implantación. 

Moitas veces é o propio mercado o que 

demanda ás empresas que teñan implantado 

Sistemas de Xestión deste tipo e un Centro 

Integrado, polo seu carácter terminal, debe 

xogar coas mesmas regras na formación do 

alumnado. 

Transcribo aquí literalmente unha 

pequena parte do que dicía eu fai anos nunha 
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Poñencia que levaba por título: Los Sistemas 

de Gestión de la Calidad y la mejora continua, 

como bases sólidas para el éxito en el 

autoempleo. Las Normas ISO 9000 como 

referente que presentei na Universidade 

Menéndez Pelayo de Santander (neste curso 

participaron tamén outros Profesores do 

Centro con outras poñencias ou funcións): 

Una correcta aplicación de este sistema 

orientado hacia la calidad total y la mejora 

continua debe influir, de forma significativa, 

en un buen funcionamiento del centro 

aumentando la eficiencia de los procesos. Pero 

debe evitarse por todos los medios convertirlo 

en excesivamente burocrático y sobrecargado 

de papeleo y registros, con procesos y 

actividades que no añaden valor al servicio, 

centrado más en un enfoque del control de la 

calidad que de gestión de la misma. Este 

último planteamiento iría abiertamente en 

contra de la filosofía del sistema y generaría 

insatisfacción del personal y tampoco 

satisfaría al cliente. 

Sin embargo, un correcto diseño e 

implantación de los procesos, con 

participación activa del personal y del alumno 

(sugerencias, encuestas, propuestas de 

mejora...), supondrá una experiencia y una 

capacitación para el mismo que combinada 

con la posible formación en el aula (temas de 

calidad en Tecnología, módulos de calidad en 

los distintos ciclos) y la aplicación a los 

trabajos y actividades de talleres y 

laboratorios de estas normas u otras 

relacionadas con la especialidad (QS 9000...  y 

otras en Automoción, Buenas Prácticas de 

Laboratorio en Química, Agricultura, 

Alimentación, Farmacia e ISO 17025 para 

Acreditación de Laboratorios de ensayo y 

calibración), conectaría directamente con las 

necesidades de las empresas garantizando 

nuestra calidad como proveedores de 

servicios. 

Esta inmersión del centro y de los alumnos 

en la gestión de la calidad, supondría una 

clara orientación hacia las demandas del 

mundo laboral y una ventaja competitiva  

adicional, tanto para la contratación del 

personal por cuenta ajena como, y  de forma 

muy especial, para el autoempleo. 

Los requisitos que plantea la norma ISO 

9001/2000 (política de la calidad, manual y 

procedimientos de la calidad, auditorías 

regulares, ) contribuyen a mejorar el servicio al 

cliente, lograr una buena garantía de la 

calidad y establecer una dinámica de mejoras 

continuas de la misma. La obtención de un 

certificado realza la imagen de la calidad de 

un centro u organización y resalta su 

aspiración a la calidad en un entorno cada vez 

más competitivo. 

Por otro lado, incluso los centros de 

enseñanza o formación que se declaran muy 

partidarios de las ISO 9000 reconocen la 

existencia de una serie de problemas e 

inconvenientes en la aplicación del sistema. 

Los problemas registrados con mayor 

frecuencia son: el volumen permanente de 

papeleo necesario, el coste de la certificación y 

el coste continuo de su mantenimiento, el 

riesgo de evolucionar hacia una burocracia 

centrada en los procedimientos y los registros, 

y la dificultad de instaurar con rapidez los 

cambios necesarios.... 

Polo tanto o Sistema ten pros e contras 

pero persigue a mellora continua que se 

debería ir producindo pouco a pouco ao longo 

do tempo e a todos os niveis. Dese xeito a 

insatisfacción inicial do persoal debería 

transformarse en satisfacción, sempre que se 

corrixan os problemas que se detecten na 

aplicación do mesmo, evitando duplicidades e 

certos papelames innecesarios. Non obstante 

o Sistema, sobre todo ao ser conxunto para 

todos os Centros Integrados ten máis inercia, 
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e algunhas melloras seguro que tardarán algo 

máis en poderse facer. 

Para min unha axeitada integración do 

programa XADE no Sistema de Calidade, 

evitando duplicidades, sería moi beneficioso 

para reducir o papeleo. Pero iso xa o sabe case 

todo o mundo....  

 

P. ¿Que pensa cando algúns profesores, 

que toman habitualmente café con vostede 

no Stollen, se queixan das numerosas 

reunións ás que teñen que asistir e <<dos 

papeis>> que teñen que cubrir? 

R. Penso, ¡da que me librei! Pero eu xa 

vivín eso. Algunhas veces a xente queixase, 

xeralmente a espaldas do Responsable de 

Calidade, senón ¡pobre home!, pero nada 

máis, agás algunha posible mala cara (por 

parte de alguén que non durmiu ao estar de 

noite cubrindo papeis). É normal ter mala cara 

se non dormes, pero non é nada persoal. 

A reducción do “papeleo” sempre foi unha 

das miñas preocupacións (e en xeral dos 

encargados da calidade) porque sabía que 

este era un freno para unha fluida 

implantación do Sistema. O lóxico e que os 

plans de mellora reduzan algunha das 

actividades ou rexistros innecesarios e iso 

notarase máis en anos sucesivos pois existe 

unha certa inercia do Sistema e algunhas 

melloras non son inmediatas. A curva da 

experiencia tamén xoga a favor e xa non se 

terán que completar rexistros de noite. Así a 

expresión facial mellorará,, xa non se 

escoitarán queixas (eu non oín moitas, será 

que xa non fago caso) e poderemos falar de 

fútbol e de Política Internacional (sobre todo 

de Dona Ángela). Bueno, Boqueixón tamén da 

moito de sí. 

 

P. O ensino é unha profesión onde hai 

moitos profesionais <<queimados>>. 

¿Pensou vostede, nalgún momento da súa 

longa traxectoria, que se equivocara de 

profesión? 

R. Quizais o feito de ter realizado unha 

gran variedade de actividades e impartido 

clases en niveis moi diferentes, onde sempre 

me sentín respetado pol@s alumn@s e pol@s 

compañeir@s, permitiume non ter tempo a 

queimarme. É como unha lupa que ao 

concentrar a luz do sol nun único punto dun 

papel produce unha combustión e non foi o 

meu caso,. Iso non quere dicir que na 

actividade cotidiana non houbera motivos de 

“cabreo”, as veces dende as frontes máis 

inesperadas, aínda que un pouco de 

adrenalina debidamente dosificada é incluso 

unha mediciña. 

 

Eu nunca pensei que me equivocara de 

profesión, agora ben o Servizo Militar (pero 

esa non era unha profesión ) fixo que esta 

traxectoria fora máis longa, ao menos en km, 

e eses son imponderables do destino contra 

os que toda loita é inútil. 

 

P. Agora está vostede xubilado. Din por 

ahí que os homes, unha vez que se xubilan, 

adícanse a mirar como van avanzando as 

obras. Nestes momentos a construcción está 

case parada e tampouco me parece vostede 
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moi aficionado á arquitectura do cemento. 

¿En que invirte o seu tempo? 

R. En perfeccionar o meu inglés para ver se 

ficho por un equipo do UK, e en realizar 

moitas outras labores que antes tiña 

esquecidas. A agricultura (só teoricamente), a 

xardinería, a pesca, viaxar, traballar coa bolsa 

(da compra)..., xogar algo (pouco) ao fútbol, 

completando cun faladoiro diario, agás fins de 

semana e festas de gardar,  para cultivar a 

mente no Stollen, onde se sirve o mellor café 

do mundo (despois do de Isolino, e máis agora 

que lle estará aplicando os plans de calidade) 

e as mellores empanadas. 

 

 

 

P. Os seus compañeiros de pachanga falan 

de vostede desfacéndose en louvanzas. ¡É un 

crack! ¡Que forma física ten! ¿Está máis preto 

de Cristiano ou de Messi? 

R. En realidade eu son o peor de todos, 

pero o nivel de equipo é alto, e eles 

sorpréndense de que aínda siga xogando. O 

mérito, cando acerto, que é moi de vez en 

cando, é dos pases medidos que me dan os 

compañeiros, sobre todo Codesido, cando trae 

a camiseta verde e non xoga co equipo 

multicolor, e Juan Pablo,  cando non chuta él 

(só nomeo aos químicos, pero hai tamén 

outros fenómenos dignos de citar). Pero non 

sei se me ficharán o ano que vén e, ademáis, 

estou lesionado nunha costela por unha 

“suave” entrada dun contrario, no medio do 

campo, o que lle custou un penalti en contra, 

por certo moi protestado. 

Máis preto de Cristiano ou de Messi? Estou 

equidistante dos dous pero a anos luz deles, o 

cal non é nada raro pois están noutra Galaxia. 

De todas formas xa se puxo en contacto 

comigo un representante deses equipos, pola 

publicidade que fixeron de min, e xa veremos 

se non lles fago a competencia (que se voten a 

temblar). 

 

P. Nun tempo pensou en deixar de ser 

madridista  ata que, vendo un partido, se dou 

conta de que non podía. Explíquemo. 

R. Na época de Di Stéfano, Puskas, 

Gento...,cando o Madrid gañaba Copas de 

Europa, acostumeime a ser do Madrid (e máis 

do Celta aínda que este non gañaba nada). 

Aqueles partidos televisados en branco e 

negro, con vitorias épicas, agrandadas pola 

miña imaxinación de adolescente, eran puro 

arte adornado pola voz de Matías Prats. Para 

min que me gustaba o fútbol e vivía os 

partidos con intensidade eran noites 

inesquecibles. Pero co tempo esa paixón foise 

diluíndo, volvinme máis racional. Ou tiña 

menos tempo para emocionarme, e ata 
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recoñecía os méritos do Barcelona (e os sigo 

recoñecendo).  

Pero  vendo un enfrontamento directo 

entre eles, creo que con Arufe como testigo, 

descubrín que eses sentimentos profundos 

(coma os amoriños primeiros) son difíciles de 

esquecer e afloraron de novo. Pero esa é a 

salsa do fútbol. 

 

P. Vistos os resultados das semifinais da 

Champions  dos equipos españois  contra os 

equipos alemáns, ¿é partidario de retirar ó 

embaixador español en Berlin para protestar 

por tanto abuso? 

R. Non, eu iría máis lonxe, “expulsaríaos” 

da competición (aos equipos alemáns) por 

copiar. Copiaron o estilo de xogo da selección 

española e por iso nos gañaron. Pero 

presentaría a reclamación contra os equipos 

alemáns directamente en Alemaña, por “copia 

do estilo de xogo”. Así , alguén dimitiría. 

De todas formas, penso que os equipos 

españois tamén se deixaron gañar pois sabían 

que os periódicos alemáns acusaríanos de non 

pagar as débedas coa Facenda, e mentres eles 

¡prestándonos cartos! En castigo o seguinte 

recorte afectaríalles directamente aos 

futbolistas. E por si acaso... 

 

P. Se marcha Mourinho, ¿qué entrenador 

aconsellaría fichar para o Real Madrid? 

R. Tendo en conta que o equipo necesita 

que o fagan “reaccionar”, eu elixiría a alguén 

do departamento de Química, con experiencia 

previa nestas lides. De todas formas 

barallando posibles substitutos, descartaría a 

Arufe e a Codesido por razóns obvias (son do 

Barcelona, ou eso creo). Ademáis Arufe está 

ocupado coa súa granxa avícola de poliñas de 

Mos, mantendo as condicións ambientais de 

temperatura e humidade no seu punto e, polo 

tanto, a súa cláusula de rescisión sería moi 

alta. Por outra parte,  Codesido só 

abandonaría a Xefatura de Departamento 

para fichar polo Barcelona. Tampouco poñería 

a Juan Pablo porque, a pesar de que o seu 

perfil é o axeitado e que é do Madrid, o 

equipo necesita un revulsivo e certa man 

esquerda,  él tena pero demasiada e a 

“reacción” podería ser excesivamente 

exotérmica e queimar ao equipo. Ademais non 

lle deixaría ir a moza. 

Non terei máis remedio que buscar noutros 

departamentos e se non encontro,  sabes o 

que che digo?, que busque Florentino o 

adestrador que queira, de todas formas 

sempre ficha o que lle gaña (non o que lle da a 

gaña, que tamén). Pero quen dixo que 

Mourinho se vai?. Moito lle teñen que pagar, 

co ben que o pasa amolando a Casillas. 

 

Nota: esta conversa aconteceu unhas 

semanas antes de que o Real Madrid e 

Mouriño acordaran por fin á súa relación. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Charo Fernández Munin 
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UNHA CLASE DE SEGURIDADE QUÍMICA E HIXIENE INDUSTRIAL (SQHI), CS 
QUÍMICA AMBIENTAL 

A tarefa que se mostra nas páxinas sucesivas foi realizada polos alumnos da clase do ciclo superior 

de Química Ambiental na clase do módulo Seguridade química e hixiene industrial (SQHI) deste ano 

académico. 

Parte da necesidade da toma de conciencia dos perigos ós que estarán sometidos a diario tanto 

durante o curso como cando comecen a súa andadura profesional. O traballo nos laboratorios 

conleva o uso obrigado dos equipos de protección individual, no eido da química ó igual que outros 

como a fabricación mecánica, soldadura, madeira e outros, o emprego dos EPI´s é algo de suma 

importancia e que non debe tomarse á lixeira. 

A idea do traballo, xurdiu cun comentario sobre a cantidade de anuncios co que nos torpedean na 

televisión, radio, etc. A raíz de aí, comentei sobre as empresas americanas e a súa “obsesión” en 

manter a raia os infractores, as multas en fábrica ás que eran sometidos. Todo para que o famoso 

cartel “0 accidentes dende a data tal” siga a cero. Para estas empresas “á americana” estes carteis 

son todo un reclamo da súa ansia por mellorar, todo sexa polo ben dos seus traballadores, polo ben 

do grupo, polo ben da empresa (por suposto). 

Tamén xurde para non ser demasiado reiterativa no tema que é evidente: Se queredes traballar 

nun laboratorio debedes empregar os EPI´s dunha maneira correcta e SEMPRE que sexa necesario 

ante a produtos ou equipos con riscos laborais. 

Por todo isto, fixemos unha especie de campaña de marketing a favor do emprego dos EPI´s en 

química.  

A tarefa dictaba o seguinte: “Na tarefa debedes incluír ademais dun debuxo significativo do tema 

elixido, unha frase na que se recalque con claridade e “certa graza” a necesidade do uso correcto dos 

equipos de protección individuais.  

A tarefa fíxose en grupos e algúns deles fixeron varias campañas sinxelas e á vez moi imaxinativas 

e simpáticas: 

Nº1: Embátate en saúde. Autores: María D. Blanco, Ester Camba, Lara Cacheda, Lidia Bernal, José 

Carlos García, Cristina García, Etephanie Pereira e Christian Valero. 

Nº2: Su piel vale oro, tus ojos también. Autores: Cristina Busto, Ángela Turnes, Juanma Ríos e 

Germán Rodríguez. 

Nº3: Disfruta da química. Non corras riscos. Autores: Cristina Busto, Ángela Turnes, Juanma Ríos 

e Germán Rodríguez. 

Nº4: Valora os teus ollos. Autores: María D. Blanco, Ester Camba, Lara Cacheda, Lidia Bernal, José 

Carlos García, Cristina García, Etephanie Pereira e Christian Valero. 

Nº5: A seguridade está nas túas máns. Pon luvas. Autores: Estefanía Conde, Carlota Antelo, 

Alejandro Pérez e Álvaro Nistal. 
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Nº6: Na praia sombrilla, no laboratorio mascarilla. Autores: María D. Blanco, Ester Camba, Lara 

Cacheda, Lidia Bernal, José Carlos García, Cristina García, Etephanie Pereira e Christian Valero. 
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Autora: Mercedes Noya Pardal 
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MADEIRA, ARQUITECTURA, E VIOLÍN. HISTORIAS AO REDOR DO VIOLÍN  

Sendo estudante de Arquitectura, fai ben tempo, nunha desas tediosas excursións programadas 

da materia de Arquitectura Vernácula, a nosa profesora Arq. Mariana Correia tivo a brillante idea de 

presentarnos a un arquitecto de culto no mundo da permacultura e experto en arquitectura en terra, 

o Sr. Henrique Schreck. 

Aquel encontro e a conversa que mantivemos aquela tarde impregnou o que serían anos de 

dedicación a dúas paixóns: A arquitectura vernácula e a luthería. 

Aquel home, enxoito e enfermo, que desprendía humanidade e coñecemento a partes iguais 

abriunos as portas da súa casa, do seu estudo, e da súa vida. Aquela tarde, moitos dos alumnos que 

pasamos pola moradia de S. Teotonio no baixo alentejo, percibimos que aquela cousa da arquitectura 

tiña un non-sei-que que se cadra pagaba a pena explorar.  

Se ben aquela visita supuxo unha bocanada de osixeno, o que realmente me impactou, foi un 

acontecemento casual. 

No transcurso da visita, Henrique abriu unha estancia por equivocación que pechou sen tempo a 

apreciar correctamente o interior. Naquela habitación tiña, o seu mundo interior, un pequeno e 

incipiente taller de luthería. E é que Henrique Schreck é un apaixonado da luthería, e por aqueles 

anos estaba en pleno proceso de aprendizaxe. Estaba construíndo unha Viola Campaniça (un tipo de 

guitarra portuguesa case extinto, tanto como a arquitectura en terra crúa que predicaba). 

Aquela tarde, non falamos de arquitectura, aquela tarde na Moradía de S. Teotonio, falouse de 

Luthería, da relación tan íntima entre a música e a arquitectura, falabamos de Vitruvio, de como 

entendía que a música comparte elementos coa arquitectura, ou de Schopenhauer que describía a 

arquitectura como música conxelada: "A arquitectura é unha música conxelada." .... foi unha lección 

difícil de esquecer, esa tarde, na calor da primavera do alentejo, acompañados dun cha con leite 

percibimos que o feito arquitectónico era unha sorte de arte total, ao modo das operas 

renacentistas. 

Pasados os anos, aquela paixón pola arquitectura baixou en intensidade, sen embargo 

permaneceu a outra gran lección daquela tarde, a luthería. E se cadra non foi casualidade que co 

tempo acabara de profesor nun ciclo de Madeira. 

Strohviol construído nos talleres do C.M de Madeira e Moble 
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Así que, ...,Cando un músico mira un violín, ve un dos instrumentos mais perfectos que 

desenvolveu a humanidade. 

Cando un melómano escoita un violín, Aprecia o traballo de moitos violinistas soando naquela 

peza. E é que a madeira do violín conserva a memoria de quen o tocou, como curiosidade: o 

LuthierIsraelíAmmonWeinstein dedicou mais de dez anos da súa vida a recuperar os violíns do 

holocausto, aqueles que recibían á xente na entrada de Auschwitz, e que os despedían ante a 

cámarade gas. Estes 26 violíns podemos escoitalos hoxe de maneira excepcional nunha orquestra 

chamada “Orquestra da esperanza”, pois ven, estesviolíns, con horribles historias detrás, que foron 

utilizados para transmitir esperanza, e que na actualidade tocan mans virtuosas, soan dunha maneira 

especial en palabras dos músicos que os usan, “arrastran a tristeza do seu pasado”. Soamente 

escoitalos encolle o corazón. 

Cando un luthierespía un violín, ve o traballo medido en micras, a exactitude, os segredos 

conservados xeración tras xeración. Ve a intimidade da man que o traballou. 

E finalmente, Cando un arquitecto observa un violín, aprecia a perfección do renacemento. A 

estrutura da cúpula de brunelleschi reproducida nunha peza de madeira de 350 gramos que é capaz 

de soportar 10 quilos de presión, (uns 24 kg de tensión), sobre un grosor máximo de 3,5 mm. Ve a 

madeira traballando durante centos de anos recollendo a memoria e o ánimo dos violinistas que o 

usaron, aprecia o ritmo do tempo, aprecia as sucesivas modificacións e adaptacións que lle realizaron 

ao modo das catedrais. Ve a proporción áurea das volutas e das curvas do seu deseño.  

Ve en resumo, un obxecto arquitectónico perfecto. 

Post Data: Valga este texto como, explicación final do curso, dirixida aos meus alumnos do Ciclo 

Medio de Madeira, do porque da paixón do seu profesor pola luthería, e en particular polo Violín. 

 

Parte da miña colección. 
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                                   Violín aleman tipo steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Banjo feito cunha tixola para a miña filla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Oud en proceso de rehabilitación 
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Violín en proceso de rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

Violín de fabricación inglesa, 125 anos 

 

 

 

 

 

 

    Violin barroco reconstrido a partir dun violin aleman                      Silent violin (de ensaio, para non  
                                  tipo stradivarius                                                                            facer ruido) 
 

 

Autor: José Antonio Pose Rodríguez 
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ACCIÓNS INFORMATIVAS PARA A PROMOCIÓN DA CULTURA 
EMPRENDEDORA REALIZADAS NO CURSO 2012-2013. 

1.- Charla informativa para o alumnado de 2º curso dos ciclos de grao medio e superior, para dar 

a coñecer o Programa Emprende e o viveiro de empresas que temos no noso centro. 

Días 22, 23, 26 e 29 de outubro de 2012. 

 

2.- Visita ao viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiagocoobxectivo de fomentar 

no alumnado de 2º curso de FP o espíritu emprendedor e darlles a coñecer os viveiros de empresas 

que alíteñen. 

Días 6,7,15 e 20 de novembro de 2012. 

 

3.- Charla informativa no CIFP Politécnico de Santiago impartida por personal da Cámara de 

Comercio de Santiago e dirixida ao alumnado de 2º curso dos ciclos. 

Días 8 e 22 de novembro de 2012. 

 

4.- Dende o DIOP, a coordinadora de Emprendemento, púxose en contacto con todos os centros 

de Santiago nos que se imparten ciclos formativos, ofrecéndolle a posibilidade de dar a coñecer o 

Programa Emprende e o  viveiro de empresa que temos ubicado no noso centro. 

Solicitaron a nosa visitainformativa o IES Fontiñas, o IES Pontepedriña e o Mestre Mateo. 

O día 25 de febrero no IES Fontiñas. 

O día 28 de febrero  no IES Pontepedriña. 

O día 11 de marzo no Mestre Mateo. 

 

5.- Organizamos “A actividade emprendedora como clave para o teu futuro”,unha charla 

dirixidaao alumnado de 1º, na que participaron, una técnica do IGAPE e dous emprendedores 

contaron a súa experiencia. 

O día 21 de febreiro de 2013. 

 

6.-Na semana do 4 ao 8 de marzo, tivo lugar a Semana do Cooperativismo. Foi unha actividade 

voluntaria, dirixida a todo o alumnado de FP. Houbo tres sesión diarias de tres horas cada unha.     

 

7.- Contratamos á empresa Extend, de RRHH e selección de personal para que lle dera unha charla 

dinámica sobre cómo enfrontarse con éxito a unha selección de personal. Actividade voluntaria 

para todo o alumnado de FP.  

O día 15 de marzo.    

 

8.- Organizamos as Xornadas de Acceso ao Mundo Laboral na semana do 22 ao 26 de abril. 

Participaron empresarios do sector da madeira, de automoción e de química. Os poñentes foron 

representantes de grandes empresas e pequenos empresarios. Estas xornadas ían dirixidas ao 

alumnado de 1º e 2º   

 

Organización: 

Mª Jesús Rodríguez Lastres (Departamento de Información e Orientación Profesional), e Mª Luz 

Iglesias Alonso (coordinadora de Emprendemento) 
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NIKOLA TESLA: O GRAN XENIO ESQUECIDO 

8 de xaneiro de 1943 

Alice Monaghan, camareira do hotel New Yorker 

de Nova York, entra no cuarto 3327 da planta 

número 33. Está ocupada por un excéntrico ancián 

de orixe serbia, obsesionado polas pombas, ás que 

alimenta en Central Park e leva ao seu cuarto para 

curalas. As queixas dos clientes do hotel  polas 

incomodidades producidas polos seus "amigos 

volátiles" xa o cominaron a abandonar o hotel 

Pennsylvania, no que residiu con anterioridade; ben, 

esa circunstancia, unida á conta impagada de 2000 

dólares que acumulou durante a súa estanza. En 

realidade, as débedas foron a causa dos frecuentes 

cambios de residencia padecidos nos últimos anos.  

Non é esa a única rareza deste home 

extremadamente alto e delgado, pero dunha educación exquisita que, escrupuloso ata extremos 

enfermizos, evita completamente o contacto humano: non ofrece a man nos saúdos, non soporta os 

pendentes nas mulleres, especialmente se son de perlas, sente aversión polo pelo doutras persoas...; 

quizais é esta a razón pola que permaneceu célibe toda a súa vida.  

Un cartel sobre a porta solicita amablemente á 

camareira que se absteña de molestar, pero xa hai 

tres días que o anuncio foi visto e, preocupada polo 

estado do seu ocupante, diríxese cara ao 

dormitorio, descubrindo a Nikola Tesla morto na 

súa cama. O xuíz de instrución determinaría 

posteriormente o seu falecemento por unha 

trombose coronaria ás dez e media da noite 

anterior. 

Os sucesos acaecidos nos días posteriores ao seu 

óbito revelan que non se trataba precisamente dun 

personaxe corrente: realización dunha máscara 

funeraria, lectura dun panexírico polo alcalde de 

Nova York, celebración dun funeral de estado na 

catedral de San Xoan “o Divino” ante dous millares de asistentes e, quizais o máis significativo, 

incautación de todas as súas pertenzas por orde do FBI, que declarou secretos todos os seus 

arquivos.  

Quen era este home nacido hai oitenta e seis anos en Smiljan, a actual Croacia, que merece tales 

distincións e, á vez, semellantes precaucións? 

 

Hotel New Yorker 

 

Funeral na catedral de San Xoan “o Divino” 
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Que circunstancias fan posible que, por un lado, se faga merecedor da visita do exiliado rei Pedro 

II de Iugoslavia poucos días antes do seu falecemento e, por outro, non poida facer fronte ás débedas 

da súa manutención? 

Cal será a causa de que este peculiar personaxe, que non rematou a súa educación universitaria, 

mereza un extraordinario recoñecemento pola comunidade científica?  

Un xenio postergado 

O 10 de xullo de 1931, con motivo do seu 75 

aniversario, recibe a felicitación de eminentes 

científicos, incluído Albert Einstein, e días máis tarde 

é portada da revista Time. Imparte conferencias ante 

o Instituto Americano de Enxeñeiros Eléctricos, a 

Institución de Enxeñeiros Eléctricos de Londres, a 

Sociedade Francesa de Física, o Congreso 

Internacional Eléctrico, a Academia das Ciencias de 

Nova York, a Sociedade de Ciencias Naturais de 

Buffalo, etc.; recibe o doutorado Honoris Causa 

polas universidades de París, Poitiers, Zagreb, 

Belgrado...; é distinguido coa medalla de Sava de 

Serbia, a medalla de Edison ou a de John Scott; é 

nomeado vicepresidente do Instituto Americano de 

Enxeñeiros Eléctricos, membro da Academia Real 

Serbia, da Academia das Ciencias e as Artes de 

Zagreb, da Academia das Ciencias de Nova York...; é 

o protagonista de libros e artigos como "Os Inventos, 

Investigacións e Cartas de Nikola Tesla", o Oscilador 

de Tesla e outros inventos ou o autobiográfico "Os meus Inventos".  

Tras a súa morte, co nome Nikola Tesla bautízanse entes tan dispares como un gran buque, unha 

división militar croata ou un planeta menor. Fúndase un museo Nikola Tesla en Belgrado que acolle 

os arquivos confiscados e posteriormente desclasificados polo goberno estadounidense, que cede  

finalmente ante a constante presión do sobriño de Tesla, Sava 

Kosanovid para que lle devolveran as súas pertenzas. Eríxense 

monumentos e esculturas á súa persoa en Viena, Belgrado, 

Zagreb. Ocupa un lugar no listado da organización americana 

"Salón da Fama dos Inventores Nacionais". Convócase un 

concurso anual organizado polo Instituto de Enxeñeiros 

Eléctricos e Electrónicos (IEEE) que leva o seu nome. Pero 

quizais a maior honra outorgada á memoria de Tesla ten lugar 

en 1960, cando a Conferencia Xeral de Pesos e Medidas designa 

co seu nome a unidade de medida da Densidade de Fluxo 

Magnético, ou Indución Magnética, co símbolo T. 

 

Portada da revista Time de xullo de 1931 

 

Tesla: Unidade do S.I. da 

Indución Magnética 
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A vida de Tesla está ligada aos campos electromagnéticos e a maior parte dos seus inventos están 

baseados na manipulación destes, polo que non existe unidade de medida máis apropiada para 

designar co seu nome. Por outra parte, grazas a esta distinción conseguiuse que a súa memoria non 

caese no esquecemento máis absoluto; polo menos, o seu nome sempre quedará unido á Indución 

Magnética. Pero os logros deste inventor xenial van moito máis alá dun símbolo unido ao resultado 

dun problema de electromagnetismo. 

Tesla e a Corrente Alterna 

Así, poucas persoas saben que a rede eléctrica, 

tal como a coñecemos hoxe en día, é un dos froitos 

da súa imaxinación e, no seu tesón por establecer 

o seu sistema, encontrouse coa oposición dun 

individuo bastante máis coñecido e valorado que 

el: Thomas Alva Edison; científico e inventor ao que 

se lle atribúe a paternidade da lámpada 

incandescente por presentar en 1879 un modelo 

práctico e viable, aínda que outros inventores 

tivesen construído prototipos con anterioridade, 

pero no laboratorio. 

Edison inaugura en 1882 unha central eléctrica 

na cidade de Nova York capaz de producir 

electricidade abondo para iluminar unha ampla 

poboación de Manhattan. Este enxeño é acollido 

cun éxito tan grande que o empurra a expandirse 

por Europa, fundando a Compañía Continental 

Edison en París. Nikola Tesla entra a traballar nesta 

compañía e encárgase do seu mantemento e 

reparación, pero a súa natureza perfeccionista 

lévao a desenvolver constantemente melloras na rede eléctrica ao seu cargo. 

Entre tanto, Tesla investiga e deseña un motor que funciona 

con corrente alterna (os electróns cambian continuamente de 

sentido de movemento), diferente do sistema de corrente 

continua de Edison, no que a circulación de electróns 

desenvólvese sempre no mesmo sentido. 

As circunstancias nas que se produciu o descubrimento do 

motor de corrente alterna, anos atrás en Budapest, ilustran o 

modo de traballar de Tesla e explican a súa peculiar 

personalidade. Durante un paseo cun amigo tivo unha visión 

mentres recitaba unha pasaxe do Fausto de Goethe e a solución 

ao problema presentóuselle como un flash; posteriormente, só 

tería que perfeccionar ese primeiro modelo que debuxou na 

area para mostrarllo ao seu amigo. A súa capacidade de 

concentración é tan elevada que calquera demostración ou prototipo constrúese en primeiro lugar 

 

Nikola Tesla en 1879 

 

Motor de Corrente Alterna de 

Tesla 



MÁIS QUE… FP     2013 

 

36 

na súa mente, sendo o resultado analizado e perfeccionado punto por punto antes de ser plasmado 

no papel. O seu xeito de actuar recorda a doutros xenios como Mozart, que non rexistraba as súas 

obras na partitura ata "escoitar" como soaban na súa cabeza. 

En 1884 decide emigrar a Estados Unidos 

por suxestión do xerente de Continental 

Edison, Charles Batchelor, quen lle redacta 

unha carta de presentación para o seu 

amigo persoal Edison, que di: "Coñezo dous 

xenios e ti es un deles; o outro é este mozo". 

Preséntalle os seus descubrimentos sobre a 

corrente alterna e, aínda que os rexeita 

categoricamente, contrátao de inmediato. 

Durante o tempo que traballa baixo as súas 

ordes instala e repara lámpadas 

incandescentes e de descarga, xeradores de 

corrente continua e deseña vinte e catro 

diferentes tipos de máquinas que substitúen 

aos deseños orixinais de Edison. 

Un grupo de investidores encárgalle a 

Tesla que desenvolva e mellore un sistema 

de iluminación de descarga coa promesa de financiar unha compañía eléctrica que levaría o seu 

nome. Unha vez que inventa unha lámpada de descarga eficiente e cun deseño elegante é expulsado 

da súa propia compañía. En palabras do propio Tesla, este foi o golpe máis duro da súa vida, aínda 

que non sería o último. 

Edison promételle unha gratificación de 50000 

dólares se logra mellorar o rendemento da súa 

dínamo; encargo que cumpre á perfección, superando 

as expectativas iniciais. Cando se presenta ante o 

magnate norteamericano para cobrar a súa 

recompensa, este négalla cunha burla: "Ti non 

coñeces o noso humor americano" e ofrécelle un 

mísero aumento de soldo que Tesla rexeita, 

despedíndose no acto e véndose obrigado a traballar, 

por dous dólares ao día, como cavador de gabias. 

En abril de 1887, unha nova etapa comeza na vida 

de Tesla, tras dividir as súas patentes ao 50% con 

Alfred Brown e Charles Peek para conseguir liquidez. 

Funda a Compañía Eléctrica Tesla e, dende o seu 

inicio, realiza achados que patenta de forma inmediata. 

 

Unha rúa de Nova York iluminada con lámpadas 

de arco 

 

Traballadores da construción 

americanos 
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A lectura da conferencia "Un novo sistema 

de motores e transformadores de Corrente 

Alterna" ante os membros do Instituto 

Americano de Enxeñeiros Eléctricos na 

Universidade de Columbia esperta a 

admiración de George Westinghouse. Este 

sistema demóstrase moi superior ao de 

corrente continua defendido por Edison, xa 

que permite a súa transmisión a longas 

distancias minimizando as perdas de enerxía. 

Tesla véndelle as súas patentes para o Sistema 

de Corrente Alterna por 25000 dólares en 

efectivo, 50000 en bonos e unha regalía de 

2,50 dólares por cada cabalo de potencia de 

electricidade vendido. 

 

 

A partir deste momento, Edison comeza unha 

campaña de desprestixio contra a corrente alterna 

aducindo o perigosa que resulta para o corpo 

humano. Para iso, convoca cidadáns e xornalistas e 

electrocuta ante os seus atónitos ollos a toda clase de 

animais abandonados; chegando, no colmo do seu 

delirio, a matar un elefante. A súa obsesión por danar 

a imaxe pública de Westinghouse non parece coñecer 

límites cando convence aos responsables dun dos 

cárceres de Nova York para axustizar mediante 

electrocución aos seus reos, compra as licenzas de 

tres patentes de corrente alterna de Tesla e as utiliza 

na fabricación dunha cadeira eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Westinghouse 

 

Conferencia de Nikola Tesla ante a 

Sociedade Francesa de Física 
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Cando, por primeira vez, se pretende aplicar a un preso condenado a morte, un erro de cálculo na 

tensión provoca unha agonía lenta e dolorosa no reo, co que Westinghouse acaba sufrindo un serio 

golpe na súa popularidade. Para contrarrestar esta campaña difamatoria, Tesla dedícase a impartir 

unha serie de conferencias prácticas por Europa e América nas que demostra que a corrente alterna 

se pode controlar, evitando riscos para a vida 

humana. Así, somete o seu corpo a correntes 

eléctricas dunha tensión e frecuencia elevadas, 

que flúen a través da superficie da súa pel sen 

danos aparentes. Neste punto recálcase 

"aparentemente" porque estudos posteriores 

demostran que este tipo de experimentos si 

poden producir graves lesións en tecidos 

internos, nervios e articulacións. 

 

Todas as artimañas urdidas polo aleivoso 

inventor son inútiles xa que Westinghouse 

consegue o contrato para a iluminación da 

Exposición Universal de Chicago de 1893 con 

corrente alterna. Neste evento, Tesla proba con 

éxito un novo tipo de lámpadas de arco 

fosforescentes, precursoras das lámpadas 

fluorescentes.  

Tras este primeiro triunfo, é seleccionado 

para a construción dunha planta xeradora de 

corrente alterna nas cataratas do Niágara que 

transmite electricidade á cidade de Buffalo en 

Nova York, situada a 32 quilómetros. Este feito 

evidencia a vitoria de Westinghouse sobre 

Edison no control do mercado eléctrico e pon fin 

á denominada "Guerra das Correntes". 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento a Nikola Tesla nas cataratas do 

Niágara 
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A Electricidade sen Cables 

Posteriormente, a empresa de Westinghouse é adquirida polo 

banqueiro J. Pierpont Morgan, quen lle esixe a rescisión do contrato 

asinado con Tesla debido á cláusula da regalía. Westinghouse explícalle a 

Tesla que a empresa non poderá sobrevivir se decide facer efectivo o 

cobramento do canon estipulado, polo que lle ofrece 216000 dólares 

polas súas patentes, a cambio de revogar o acordo anterior. Resignado, 

Tesla acepta, pero este sacrificio supoñeralle a falta de liquidez que 

padecería o resto da súa vida. Quizais debeu pesar na súa decisión que 

Westinghouse foi o único empresario que creu nel naquel momento 

delicado da súa carreira, cando as presións de Edison porque 

prevalecese o seu sistema de corrente facían imposible calquera 

innovación neste campo. 

Por desgracia, este xesto altruísta veríase acompañado dun doloroso 

incidente cando o laboratorio de Tesla sofre un incendio no que se destrúen todos os seus 

prototipos, planos, notas, datos de laboratorio, fotografías..., valorados en 50000 dólares. Non 

obstante, o seu xenio permítelle recuperar boa parte dos planos a partir dos datos que conserva na 

súa prodixiosa memoria. 

Como curiosidade, entre as fotografías que se 

recuperan do incendio encóntranse unhas 

asombrosas imaxes obtidas ao expoñer o corpo 

humano a unha das súas lámpadas de descarga. 

O resultado, que el denomina "gráficos sombra", 

mostra os ósos do corpo humano ao xeito das 

placas de Raios X logradas posteriormente por 

Röntgen. Por outra parte, Tesla tamén 

experimenta cos efectos beneficiosos que certos 

osciladores de alta frecuencia producen sobre o 

corpo humano. 

A partir deste momento, un novo traballo vai 

ocupar a súa vida: a transmisión da electricidade 

sen cables. Mesmo afirma que unha persoa en 

Europa podería comunicarse con outra en 

Estados Unidos e ata mandarlle fotografías. Así 

llo fai saber a J. Pierpont Morgan, quen pon á 

súa disposición o capital para os seus 

experimentos. A tecnoloxía sen fíos empeza a dar os seus primeiros froitos e, así, inventa un sistema 

para controlar a distancia un pequeno modelo de barco, que presenta na Exposición Eléctrica de 

Madison Square Garden. 

 

Nikola Tesla mostra o funcionamento do  

primeiro vehículo con control remoto 

 

“Gráfico sombra” 

dunha das mans de Tesla 
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Comeza a construción dun sistema para a 

transmisión sen cables a través da Terra, coñecido 

como a torre Wanderclyffe. Trátase da denominada 

“bobina de Tesla”, capaz de producir descargas 

eléctricas con varios metros de alcance, o que a fai 

bastante espectacular. Entre as aplicacións deste 

dispositivo apuntadas por Tesla encóntrase a 

posibilidade de ionizar o aire da atmosfera 

producindo un fenómeno luminiscente que iluminase 

os barcos que circulen polo océano pola noite. 

En decembro de 1901, Guglielmo Marconi leva a 

cabo con éxito a primeira transmisión de radio a 

través do océano Atlántico e rexistra o 

radiotransmisor utilizado ao seu nome, a pesar de 

utilizar varias patentes de Tesla. O feito de que 

Marconi se adiantase a Tesla fixo perder o interese de 

J. Pierpont Morgan na súa estación experimental, ao 

non poder sacar rendemento algún pola transmisión de ondas de radio, e deixou de financiar o seu 

proxecto. Mentres tanto, Marconi obtén o premio Nobel de Física pola súa contribución ao 

desenvolvemento da telegrafía sen cables. Esta situación de inxustiza, denunciada en numerosas 

ocasións por Tesla, non se resolvería ata 1943 cando, xa falecido, a corte suprema dos Estados 

Unidos falla a favor de Tesla como pai da radio, pero o certo é que na maior parte dos libros séguese 

nomeando a Marconi como o seu inventor. A situación económica de Tesla vai empeorando cada vez 

máis, chegando a declararse en bancarrota en 1916. 

A súa fama de excéntrico, mesmo de 

perturbado, vaise incrementando a partir 

deste momento, impulsada por unha corte 

de seres anódinos que non son capaces de 

ver máis alá dos seus propios ollos e 

censuran calquera idea que se sae do 

común: transmitir fotografías a distancia, 

transportar electricidade sen cables, 

determinar a posición relativa dun barco 

ou un submarino e, xa non digamos, 

recoller e analizar sinais do espazo para 

tratar de establecer unha comunicación 

con posibles extraterrestres. Haberá que 

esperar máis de medio século para 

comprobar que estaba no certo ou, polo menos, escoitar sen censurar como se envían ao espazo as 

sondas Voyager con senllos discos de ouro que conteñen mensaxes, música, fotografías e numerosa 

información, á espera de que algunha civilización extraterrestre os descubra. 

 

Torre Wanderclyffe en Long Island 

 

Descarga eléctrica producida pola bobina de Tesla 
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Dous anos antes da súa morte, publica un 

artigo no que afirma ter descuberto unha 

arma, un raio desintegrador, que se pode 

utilizar para evitar a guerra. Este dispositivo 

concentraría e enviaría feixes de partículas a 

través do aire, de modo que a enerxía 

desprendida podería derrubar calquera 

branco a unha distancia de 400 km. Unha 

arma así podería garantir a paz, xa que 

ningún inimigo se atrevería a atacar o país 

que posuíra semellante artefacto; sempre en 

palabras de Tesla xa que non quero 

imaxinarme o destino da humanidade se 

unha arma así caese en mans dun 

gobernante demente. Quizais por esta razón 

todos os seus documentos e aparatos foron 

incautados e declarados segredos polo Goberno. Xa vimos que posteriormente foron devoltos. 

Todos? 

 

Bibliografía e Webgrafía 

CHENEY, M.: Nikola Tesla. El genio al que le robaron la luz. Turner Noema, Salamanca, 2011. 

SABADELL, M.A.: “Nikola Tesla. Una mente enchufada” en Muy Interesante, nº 375. GyJ España 

Ediciones, Madrid, 2012. 

TEODORANI, M.: Nikola Tesla. Vida y descubrimientos del más genial inventor del siglo XX. Sirio, 

Barcelona, 2011. 

TESLA, N.: Yo y la energía. Turner Noema, Salamanca, 2011. 

http://www.teslauniverse.com/ 

 

Autor: Manuel Ramón Tojo Fernández 

 

 

 

 

 

 

Esfera que contén as cinzas de Nikola Tesla no 

seu museo en Belgrado 

http://www.teslauniverse.com/
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Orlas curso: 2012-2013 

  FAMILIA MADEIRA MOBLE E CORTIZA: 

        

  

 

CM Carpintería e Moble   1º-CarMo-A 

CM Instalación e Amoblamento   1º-InsAmo-A 
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CM Fabricación a Medida e Instalación de Carpintaría e Moble 
2ºFMICM-A 

CM Fabricación a Medida e Instalación de Carpintaría Moble 
2ºFMICM-B 
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 FAMILIA QUÍMICA 

 

 

 

CM Laboratorio 

1º CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade 
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2º CS Laboratorio Análise e Control de Calidade 

CS Química Ambiental 
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1º CS Laboratorio Análise e Control de Calidade 
(Modular) 

2º CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade 
(Modular) 
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ERASMUS 

Alumnos do CIFP Politécnico de Santiago ERASMUS en Breloh- Alemania saen na prensa local 

 

Os alumnos do CIFP Politécnico de Santiago, Pedro Queiruga e Ivan Sánchez Iglesias do CM 

Soldadura e calderería están  facendo a FCTs no estranxeiro cunha beca ERASMUS en Breloh- 

Alemania  
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 ENTREVISTA A ISMAEL ROSENDE REY 
 

 
Ismael Rosende Rey, alumno do CIFP 

que participou en Madrid no 
SpainSkill 

 
 

 



MÁIS QUE… FP     2013 

 

50 

 

 
 

Autor: Virginia Crego Pazos 
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EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Nesta sección ímosvos a amosar as actividades realizadas polo Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega, este equipo está formados por profesores e alumnos, os membros neste curso 2012-2013 

son: 

-Coordinadora: Charo Fernández Munín 

-Profesores: Nanda Cabaleiro Fernández 

                       Manuel Ramón Tojo Fernández. 

                       Pilar Midón Martínez 

-Alumnos: Rubén García Busto 

Dentro das actividades realizadas podemos atopar: 

-Conferencias: 

O longo de todo o curso realizáronse diversas conferencias tanto de carácter formativo, como 

divulgativo e/ou conmemorativo, aquí vos amosamos os diferentes carteis onde se anunciaban as 

conferencias:                           

Conferencia: CURIOSIDADES DA CIENCIA. 

   

Poñente: JORGE MIRA PÉREZ 

Lugar: Salón de Actos 

Data: XOVES 27 DE SETEMBRO 

Hora: 10 h 

Organización: EQUIPO DINAMIZACIÓN DE LINGUA GALEGA 
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-Concursos: 

Cartel 
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Traballos Presentados 
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Cartel 
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Traballos Presentados 

 

 

REXURDO  JUAN CARLOS CODESIDO GARCÍA (CM LABORATORIO) 

 

FÍGARO  JORGE BLANCO CARBALLIDO ( 1º LACC) 

 

A FLAUTISTA DE HAMELIN  LAURA SENANDE CORZÓN (2º LACC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁIS QUE… FP     2013 

 

60 

-Exposicións: 

Exposición dos carteis da conmemoración do 50 aniversario das letras galegas  

 

 

 

Exposición dos carteis sobre Vidal Bolaño, autor compostelano ó que se lle adica este ano o día das 

letras.  

 

 

                               

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=letras+galegas+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=u5O-NvQiWI2oCM&tbnid=Spl-_qeS7dR_IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lembranzas-ines.blogspot.com/2013/05/hoxe-dia-das-letras-galegas.html&ei=__-tUey5C8mUPKHsgaAJ&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNFiF2OBwXyscNj5rT1WCwbeLlgjLQ&ust=1370444069606537
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=letras+galegas+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=u5O-NvQiWI2oCM&tbnid=Spl-_qeS7dR_IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lembranzas-ines.blogspot.com/2013/05/hoxe-dia-das-letras-galegas.html&ei=__-tUey5C8mUPKHsgaAJ&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNFiF2OBwXyscNj5rT1WCwbeLlgjLQ&ust=1370444069606537
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CARTEIS DE QUÍMICA 
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PREDICCIÓNS DOS AVANCES TECNOLÓXICOS MÁIS INCRIBLES 

A visión de raios X e as capas de invisibilidade como a de Harry Potter están entre as invencións 

que figuran na lista de predicións dos expertos para o 2039, publicada na revista New Scientist. 

Os expertos creen que a visión de raios X, que permitirá ver a través das paredes, podería ser 

posible grazas a unha ampliación da actual investigación en ultrasóns. 

As capas de invisibilidade, como as que empregan os personaxes de ficción entre os que se atopa 

Harry Potter, poderían estar tamén dispoñibles nas tendas para esa data; xa que hai investigadores 

traballando no desenrolo de tecidos que enganen ó ollo humano desviando as ondas da luz. 

Mentras tanto, poderíase desenrolar tamén un material que imita ás patas de gecko para usalo en 

guantes e botas, o que permitiría que as persoas se pegasen ás paredes e trepasen como Spiderman.  

As predicións foron reunidas pola revista New Scientist en conmemoración do 30 aniversario da 

primeira rede de telefonía móvil, lanzada por unha compañía xaponesa en Tokio, en 1979. 

Os científicos encuestados pola revista creen tamén que nos próximos 30 años poderíase 

desenrolar un dispositivo portátil de tradución, como o Babel Fish de “La guía del autoestopista 

galáctico”, que permitiría a tradución instantánea das palabras en lingua estranxeira oídas polo 

usuario. Poderíase construír sobre a base dunha tecnoloxía, utilizada xa polos soldados 

estadounidenses en Irak, que recoñece patróns da fala comúns para traducir do árabe a inglés. 

Unha "máquina portátil de curación", similar á utilizada polo Dr. McCoy en Star Trek, tamén 

aparece na lista. Os científicos creen que será posible apuntar con ela o corpo humano para 

descubrir danos internos e potenciar a curación. 

Segundo os expertos, unha “mochila-cohete” (asequible e facilmente dispoñible), como a utilizada 

por James Bond na película “Operación Trueno”, podería formar parte tamén da nosa vida diaria en 

el 2039; permitiría ós usuarios recorrer distancias cortas con rapidez e evitar as estradas. 

Tamén podería existir para entón un dispositivo que aproveite a enerxía humana para cargar 

dispositivos como teléfonos móbiles e iPods. 

Así a lista de avances tecnolóxicos posibles inclúe: 

 Visión de raios X 

 Capa de invisibilidade 

 Dispositivo de man de sanación 

 Materiais como os de Spiderman para guantes e botas 

 Cargador de teléfono baseado en enerxía humana 

 Mochila-cohete 

 Nave espacial persoal. 

 Branquias artificiais para buceo 

 Dispositivo de tradución. 

 

Fuente: The Telegraph Science and Technology 
Autor: Pili Midón Martínez. 
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MOTOR SOLAR CON LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

 

Punto de partida, xustificación e obxectivos. 

O punto de partida deste proxecto podemos situalo nun vídeo visto na rede dun motor comercial 

similar e o hobby propio para o deseño e construción de motores modelo con varias tecnoloxías 

como a enerxía solar, vapor, Stirling e aire a presión principalmente. 

No módulo de Técnicas e Procesos en Instalacións Singular nos Edificios están incluídas as 

instalación de enerxía solar fotovoltaica, e durante o seu estudo planeouse  a posibilidade de 

construción dun modelo educativo relacionada con este tipo de instalacións que faciliten a 

aprendizaxe do coñecemento científico asociado co motor solar. 

Os principais obxectivos do proxecto foron: 

• Fomentar o uso de enerxías renovables. 

• Buscar a implicación do alumnado. 

• A aplicación práctica dos coñecementos adquiridos nos módulos de formación do Ciclo 

Superior. 

• Fomentar o traballo en equipo. 

• Estimular o espírito empresarial entre o alumnado. 

• Fomentar o espírito de investigación e alumnos creativos. 

• Usar materiais e elementos de reciclaxe. 
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Procedementos e recursos que se puxeron en práctica para o desenvolvemento das diferentes 

accións. 

O procedemento seguido para levar a cabo o proxecto dividiuse en varias etapas. 

1. Estudo dos principios físicos relacionados. 

a. Na primeira etapa observando o vídeo do motor en movemento instouse ao 

alumnado para que intentaran determinar os principios físicos involucrados. 

b. Coas conclusións aportadas polo alumnado e as puntualizacións do profesor 

chegouse á conclusión que se trataba dun motor de corrente continua xerada polos 

paneis solares fotovoltaicos que alimentaban dous a dous sendas bobinas eléctricas 

segundo o indicado no esquema seguinte. 

 

c. Tamén se concluíu que o rotor se sostiña levitando mediante imáns 

permanentes por repulsión magnética. 
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2. Busca dos elementos e materiais necesarios. 

a. Para o corpo do rotor se barallaron varios 

materiais como madeira, cartón, plástico, pero ó 

final utilizouse o poliestireno estruído pola súa 

escasa densidade e a facilidade de mecanizado, 

utilizando un anaco de material reciclado do 

illamento térmico dun edificio. 

b.  Os imáns permanentes elixíronse de neodimio 

polo seu intenso campo magnético, e compráronse a 

través de Internet, sendo necesarios dous para o rotor e 

oito para o sistema de sustentación do mesmo todos iles 

con campo magnético do tipo axial. 

c. As células solares utilizadas son 

recortes de células comerciais que se rompen 

antes de ser montadas nos paneis e as súas 

dimensións son de 25mm de ancho por 80mm 

de largo , sendo necesarias 4 delas. Cada cella 

xera unha tensión de circuíto aberto de 0,5 V e 

unha intensidade de curtocircuíto de 200 mA 

con una radiación solar de 1000 W/ m2. 

d. Para o eixo do rotor necesitábase un material non ferromagnético polo que 

se pensou en primeira instancia no aluminio pero dado 

que o diámetro interior dos imáns de sustentación do 

rotor era de 2,5mm utilizouse unha variña plástica 

reciclada dun paraugas vello, e para reducir o rozamento 

no punto de apoio do rotor no vidro de apoio, despois de 

varias posibilidades optouse pola utilización da punta dun 

bolígrafo usado. 

e. Para o vidro de apoio do rotor utilizouse un espello que se 

extraeu dun vello escáner inservible. 

f. Para a suxeición dos imáns necesitábase un 

material non ferromagnético polo que se utilizaron uns 

anacos de variña de aluminio. 

g. O condutor elixido para as bobinas é o fío de cobre de bobinado de 0,2mm, 

que considerando unha resistividade de 0,0171  mm2/ m, tería unha resistencia de 

0,0855  / m, e que vai unido aos paneis mediante soldadura de estano - prata. 
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3. Construción de motor. 

a. En primeiro lugar mecanizouse o 

rotor a partir dun paralelepípedo de 

110mm x 70mm x 70mm que se torneou 

para convertelo nun cilindro de 60mm 

de diámetro e 90mm de lonxitude cunha 

trade central e posteriormente fresouse 

utilizando un prato divisor para realizar 

as incisións que dan cabida aos paneis 

solares e ás bobinas. 

b. Para dimensionar o bobinado o alumnado utilizou a lei de Ohm para 

determinar a resistencia de cada bobina dada por R= V/I = 0,5/0,2 = 2,5 . Como a 

lonxitude dunha espira da bobina é de 280mm e a resistencia do cobre utilizado é de 

0,0855  / m necesitamos 105 espiras para cada unha das dúas bobinas que deben 

bobinarse de forma idéntica. 

c. Cando se iniciou o bobinado detectouse que os 

condutores cortaban o material de base do rotor polo que 

para evitalo colocáronse unhas pezas de plástico transparente 

nos extremos das rañuras. 

d. Os paneis fotovoltaicos opostos están unidos á mesma espira unindo o polo 

positivo dun dos paneis co negativo do oposto. 

e. Para unir o poliestireno estruído ó eixe plástico 

torneáronse sendas pezas plásticas de Delrin que ó 

mesmo tempo permiten unir os extremos das bobinas 

cos dos condutores procedentes do polo positivo e do 

polo negativo de cada panel solar. 

f. Para determinar a posición dos imáns de 

sustentación utilizouse o método experimental de proba e error ata equilibrar o peso 

do rotor coas forzas de repulsión magnética. 

g. O mecanizado do soporte realizouse a partir dunha 

prancha de metacrilato que se cortou con dúas coroas de 

metal, para logo darlle acabado ó aro mediante o torno e por 

último cortouse en dous semicírculos, un para cada un dos 

extremos do eixe nos que van fixadas as variñas de Al que 

alínea os imáns. 

h. A base construíuse a partir de dúas variñas de 

madeira de sección cadrada de 15 x 15mm e 190mm 

de lonxitude que tamén foron torneadas para 

mellorar o acabado e nas que se fixa unha variña de 

aluminio na que se sustentan os 4 imáns permanentes 
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de neodimio de 50 x 20 x 1mm que xeran o eido magnético principal que orixina o 

movemento de rotación. 

4. Axuste do motor. 

a. Tanto a posición do corpo do rotor 

respecto do eixe como a dos distintos imáns 

situados na base, pódese axustar de forma 

manual desprazando o elemento e ás xuntas 

tóricas de goma que os fixan. 

 

b. A posición relativa dos imáns permanentes é a que se pode apreciar nas 

imaxes seguintes 

  

 

c. Para realizar o equilibrado 

dinámico do eixe baralláronse diversas 

posibilidades pero a elixida foi a de 

introducir na periferia anacos de arame 

de distinta lonxitude en cada un dos 

extremos do bloque de poliestireno 

estruído. 

 

 

Autor: Benito Lourido Nieto 
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CLUBE DE LECTURA 

 

A Biblioteca do CIFP Politécnico de Santiago e o Equipo 

de Dinamización da Lingua Galega puxo en marcha un 

Clube de Lectura no mes de maio.  

Esta iniciativa ten o obxectivo de promocionar a 

lectura mediante a celebración de reunións periódicas 

para comentar detalles dun libro escollido entre todos os 

participantes. Para esta primeira experiencia escolleuse 

Calzados Lola de Suso de Toro; obra na que se 

entremezclan as relacións familiares, amorosas, sociais… 

nunha trama na que tamén ten cabida o suspense. O 

grupo celebraba as súas xuntanzas na cafetería do centro 

todos os martes e nestas conversas tiña cabida calquera 

aspecto relacionado coa novela obxecto de comentario. 

A experiencia foi tan satisfactoria para os integrantes 

que xa foi fixada a lectura para a seguinte convocatoria do 

clube de lectura, a celebrar no vindeiro curso: Arredor de 

si de Ramón Otero Pedrayo.  

Esperamos novas incorporacións! 

 

Autor: Manuel Ramón Tojo Fernández 
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS: 

Practical Biotechnology.  Methods and protocols. S. JANARTHANAN e S. VINCENT. Editorial 

Universities Press. Ano de publicación 2007. 125 páxinas 

Presentámosvos un libro editado en Himayatnagar (India). Este libro ten o obxectivo 

de preparar a estudantes, graduados, 

postgraduados e investigadores, para que 

adquiran con éxito as habilidades usadas  nos 

laboratorios de biotecnoloxía. A industria da 

Biotecnoloxía cubre un gran rango de servizos 

para a humanidade desde a agricultura a saúde e 

desde os biocombustibles a xenómica. 

Cada unha das cincuenta prácticas e 

preparación de solucións que contén o libro se 

estruturan nunha unidade introdutoria, un 

protocolo de realización e unhas doadas 

instrucións  para preparar os reactivos. 

Aparecen, por orde, os seguintes bloques de prácticas: Illamento de DNA, Illamento 

de RNA,Traballo co DNA, Métodos de Bioloxía Molecular, Procesos comúns de traballo en 

Bioloxía Molecular e preparación de solucións.  O libro remata cun bloque amplo de  

referencias bibliográficas. 

Se estades a traballar neste eido ou vos interesa coñecer a realización práctica 

dalgúns destes protocolos tendes ante vos un libro clara e conciso.Quizais, como pero, o uso 

mínimo de imaxes, diagramas ou fotos que poidan ilustrar os protocolos; e as referencias 

multimedia hoxe xa tan comúns en moitos dos libros técnicos de divulgación bótanse neste 

texto en falla. Aínda así despois de ser analizado por varios especialistas no ramo da 

biotecnoloxía perante outros libros, foi catalogado como o libro que máis se axusta as 

prácticas de ensaios biotecnolóxicos para o estudantado. 

En internet podes atopalo por pouco máis de 9€. 
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La guía manga de la Biología Molecular. MASAHARO TAKEMURA, SAKURA. 2013. Libro que a 

partires de setembro na edición en castelán. Podes conseguilo na súa versión en inglés 

Edicións Gondo a partires do 2011 edita una colección de libros en castelán, de moda en 

Xapón desde hai uns anos, na que utiliza o manga con 

fins divulgativos ben sexa divulgar temas  científicos, 

de saúde ou de educación pública e social. Dita 

colección denomínase  Edu-Manga.  

A finalidade é acercar ditos temas e materias a 

xuventude dunha forma amena e divertida, 

servíndonos do manga.  

Desde a editorial sinalan que buscan que os 

libros poidan servir a estudantes e profesores da ESO, 

de FP e dos primeiros cursos de grao universitario.  

 

Este libro poderás atopalo proximamente na biblioteca do centro.  
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Manual de laboratorio de química xeral e agrícola. Profesorado do Departamento de 

Química Inorgánica da USC. 2001. Tórculo edicións. 166 páxinas.  

Presentámosvos con moita ledicia 

este libro de prácticas de laboratorio de 

química xeral e agrícola, con visos de 

caderno de laboratorio elaborado por nove 

profesores e profesoras do Departamento 

de Química Inorgánica da USC. 

Como indica no limiar do libro 

búscase que o alumnado adquira a destreza 

mínima para traballar no laboratorio e 

aprenda a traballar e a facer investigación. 

Así como a realizar cálculos cuantitativos e 

interpretar resultados baixo a tutela do 

profesorado. 

Tras unha breve introdución de 

Material e Normas de Seguridade, un resumo de Técnicas Básicas e Separación de 

Substancias  se presentan 47 prácticas experimentais.  

As prácticas divídense nos seguintes bloques: Separación e identificación de 

substancias, estudo das disolucións, Síntese de compostos químicos e Determinación de 

compostos e compoñentes en mostras naturais. 

E cada unha das prácticas, tras unha breve introdución de cada un dos bloques, 

presenta as seguintes partes: Obxectivo, Procedemento experimental, Realización práctica, 

Montaxe, Cálculos, Observacións e Cuestións. Os apartados  experimentais das prácticas 

posúen espazo para cubrir polo alumnado como se fose un caderno de laboratorio, o que 

redunda na utilidade deste libro. 

Autor: Juan Carlos Codesido 

  



MÁIS QUE… FP     2013 

 

74 

PASATEMPOS: 

 

 

-Sopa de Letras  

Busca o seguinte material de laboratorio: 

-Célula 

-Bacteria  

- Químico 

-Microscopio 

- Tubo Ensayo 

- Placa Petri 

- Probeta 

- Pipeta 

- Erlenmeyer 

- Mortero 

- Bureta 

- Vaso 

- Trípode 

- Condensador 

- Embudo 

-Balanza 
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- LÉXICO DE MOBILIARIO TRADICIONAL GALEGO  

Relaciona cada debuxo co nome do moble: 
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-GALICIA EN XEROGLÍFICOS 
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Pistas 

Xeroglíflico 1: A terra dos choqueiros. 

Xeroglífico  6: A escritora e periodista Sofía Casanova naceu alí. 

Xeroglífico 70: No concello está o histórico Pazo de Borraxeiros 

Xeroglífico 142: A capital do concello é Feira do Monte. 

Xeroglifico 252: Por alí Vigo non é porto de mar 
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