Título da proposta : “UNHA NOVA IMPRESIÓN PARA A NOSA VIAXE”

•

Obxectivo principal: Temos dous obxectivos na cabeza: Por un lado queremos

crear unha “empresa” para aprender todo o que debemos saber para vender un
produto, levar a contabilidade, ingresar os beneficios,... E o máis importante:
Conseguir presuposto para poder realizar unha excursión cultural de fin de curso
para ter que pagar o menos posible pola nosa conta ou poder elixir un destino
diferente.
•

Que materiais farían falta:
-

Ordenador portatil

-

Impresora 3D

-

Rollos de filamento de plástico de cores fluorescentes

-

Bolsiñas de papel para envasalos

-

Etiquetas adhesivas

Xustificación e idea do proxecto: Dende a creación do noso cole fíxose unha
excursión a Madrid en sexto curso de primaria para a cal recollemos cartos
vendendo bombóns, rifas,... que nos dá moito traballo e pouco beneficio. Por
iso se nos ocorreu tratar de vender un produto que fabricaramos nós para así
ter máis ganancias e tamén ter máis opcións para elixir o destino da nosa
viaxe.
Así pensamos en empregar a impresora 3D que vimos traballar un día no
colexio e pensamos que podiamos facer o noso “produto” empregando este
aparello e ademáis empregando algo que nos encanta, as novas tecnoloxías.
E que producir?. Despois de romper a cabeza tivemos tres ideas:

1. TRAXETA COLGANTE FLUORESCENTE PARA CAMIÑANTES . Cada
vez no noso concello temos máis xente que vai pasear e con esta
tarxeta que colgarían ó pescozo poderían verse pola noite e ademáis
poderían personalizarse cos seus datos sobre todo pensando nas
persoas maiores que poderían desorientarse.
2. COLGANTE PARA MASCOSTAS. Colgante de distintas formas para
poñer no colgante das nosas mascotas, sobre todo cans, para poder
localizalos en caso de perda.
3. SILBATOS DE AVISO. Dado que cada vez hai máis violencia, sobre
todo para as mozas e nenas, un silbato para avisar en caso de ser
atacadas por un estrano.
Todos os produtos envasariámolos nunhas bolsiñas de papel impresas por nós
e cunhas etiquetas nas que explicaríamos o proceso de como os elaboramos.
Despois de facer unha valoración de gastos poñeriamoslle un prezo e a
vender¡¡¡¡
Tamén co proxecto aprenderíamos a levar unha empresa tanto os nenos coma as
nenas, desempeñando todos os traballos independentemente do noso sexo. Por
exemplo; nenas deseñando no ordenador, nenos envasando e facendo as letras
bonitas das etiquetas,..., nenas manexando a impresora 3D ou limpándoa, igual
que os nenos. Todos traballando en todo sexamos rapaces ou rapazas.
•

A que curso vai dirixido : 6º de primaria/1º ESO

•

Nome, curso e centro escolar á que pertencemos:
-

Alicia Ayude Santas

-

Xiana Gañete

-

Sara Neo Rodríguez

-

Leo Nodar Boo

•

-

Hugo Vascuas Neira

-

Vanesa Iglesias

•

CURSO: 6º primaria

•

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE VEDRA

Correo electrónico do centro escolar para contacto: Yolanda Neira Gómez,
unha das nosas titoras de sexto. cpivedra@edu.xunta.es

