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1. Cobertura móbil
1.1. Descrición
O principal obxectivo desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan os
conceptos básicos das redes celulares de telefonía móbil. A unidade didáctica inclúe
varias actividades. As seguintes seccións explicarán, paso a paso, que facer en cada unha
delas.
Esta unidade didáctica está deseñada especialmente para os alumnos de educación
secundaria, co obxectivo de motivalos e de aportarlles unha idea do que poden atopar en
carreiras técnicas como, neste caso, Enxeñaría de Telecomunicación. A unidade didáctica
pode tamén ser usada nos grados de enxeñaría para introducir os conceptos básicos das
redes celulares de telefonía móbil.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: proporcionar un
servizo de rede móbil nunha determinada cidade. Proporcionaráselles a plataforma eCity,
onde poderán colocar antenas, tendo en conta as frecuencias, para conseguir o obxectivo.
Permítense diferentes localizacións, pero deben cumprirse en todos os casos as limitacións.
Nesta primeira etapa non se lles proporcionará aos estudantes ningunha información.
Poderán xogar e explorar. Máis adiante, os estudantes compartirán os seus achados e
intercambiarán información. O profesor poderá realizar explicacións e introducir os
conceptos principais.
1.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
1.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións de 2 horas cada unha.
1.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Aprender os conceptos básicos da telefonía móbil.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Atopar unha solución utilizando un orzamento.
Espertar curiosidades nos estudantes.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.

1.1.4. Temas
Conceptos básicos de telecomunicacións e xestión de orzamentos.
Os estudantes usarán e traballarán con todos estes conceptos dunha forma entretida e sen
darse conta.
1.1.5. Obxectivos do escenario
Manter polo menos o número de habitantes inicial e proporcionar o 90% de cobertura móbil
á cidade nun prazo máximo dun ano.
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1.2. Como xogar ao escenario (e intentar gañalo)
O xogador ten que colocar antenas en distintas localizacións da cidade para conseguir
proporcionar a cobertura requirida.
1.2.1. Introdución
Esta é a vista xeral do escenario:

A cobertura proporciónase creando unha rede de antenas. Disponse de antenas con tres
tipos diferentes de rangos de frecuencias (Banda A, Banda B, Banda C). Bandas diferentes
superpostas complementaranse entre si, mentres que a superposición de bandas iguais
bloqueará o servizo.
Aínda que todas as antenas teñen a mesma capacidade, existen dous modelos diferentes:
antenas con radio grande e outras con radio pequeno. A selección do tamaño apropiado
dependerá da densidade de poboación da cidade.
Menú de cobertura/antenas:
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Características da antena pequena vermella:

Características da antena grande verde:
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1.2.2. Análise xeral inicial
Para empezar a xogar a mellor opción é analizar a cidade desde un punto de vista xeral.
Recoméndase detectar as distintas áreas, con diferentes densidades de poboación, para
decidir onde poderían colocarse as antenas pequenas e onde as grandes.
A teoría di que as zonas urbanas necesitan antenas cun radio pequeno e as zonas rurais
antenas cun radio grande. En todo caso, esta selección dependerá da densidade de
poboación. Se unha antena cun radio grande é suficiente para proporcionar cobertura nunha
zona urbana, esa será a mellor opción porque será a máis barata e a máis eficiente.
1.2.3. Situar antenas
Coa análise previa, os xogadores terán máis ou menos unha idea xeral da localización das
antenas.
Cada antena terá un prezo e un custo de mantemento. Os xogadores deben intentar gastar
o mínimo do seu orzamento e, ao mesmo tempo, obter os máximos beneficios. É dicir,
cada persoa (dispositivo) con cobertura móbil ten que pagar unha determinada taxa e se
toda a xente dun área ten cobertura cunha antena de radio grande, os xogadores obterán
máis beneficios e terán menos gastos.
Agora os xogadores xa poden empezar a colocar as antenas. Necesitarán ter en conta os
conceptos de reutilización de frecuencias, intentando evitar o solapamento de áreas. Dúas
vistas do escenario cun exemplo de reutilización de frecuencias:
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Ademais, débese ter en conta que no escenario as antenas necesitan estar conectadas a un
ISP (Provedor de Servizos de Internet) e a un enlace eléctrico, e deben ser accesibles por
estrada.
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1.2.4. Modificación de elementos
Se o xogador necesita eliminar algún elemento que colocou ou directamente confiscar
algunha propiedade do propio escenario, pode usar para iso a correspondente
funcionalidade, a ferramenta escavadora.

1.2.5. Resultados finais
Os xogadores poden comparar beneficios, poboación e cobertura móbil para obter ao
ganador.
Son posibles diferentes solucións. Exemplo de resultados finais:
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1.2.6. Recursos utilizados
10
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○ http://ecity-project.eu/en/game/
o Manual do xogo.
o Documento explicativo da teoría en torno á colocación de antenas.
○ https://drive.google.com/file/d/0ByWVkegfTtWcN1p1VkJ2V1V1
VFU/view?usp=sharing
o Referencias adicionais:
○ Documento: “Why Mobile Voice Quality Still Stinks—and How to
Fix It”
■ http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/whymobile-voice-quality-still-stinksand-how-to-fix-it
○ Vídeo de Youtube sobre os compoñentes das redes móbiles e o seu
funcionamento.
■ https://www.youtube.com/watch?v=PnfJ_btbW2A
○ Páxina web da Wikipedia sobre as redes celulares.
■ http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network

1.3. Actividade 1 (Sesión 1): Presentación do problema e xogo
con eCity
O principal obxectivo desta actividade é que os estudantes poidan adquirir algúns conceptos
básicos da telefonía móbil mentres xogan con eCity, sen entrar en profundidade en ningún
dos conceptos e termos.
1.3.1. Para facer previamente polos profesores
O profesor debería organizar aos estudantes tendo en conta a dispoñibilidade de
ordenadores na súa clase. No caso de que se dispoña dun ordenador por estudante,
traballarán de xeito individual. Se non fose posible, o docente deberá dividir aos estudantes
en grupos, buscando unha organización onde ninguén destaque entre os demais membros
do grupo.
Doutra banda, se é a primeira vez que o docente xoga con eCity, debería lerse previamente
a guía docente dispoñible na plataforma.
1.3.2. Desenvolvemento
O docente explica aos seus alumnos que o problema que teñen que resolver é prover de
cobertura mediante redes celulares a unha determinada cidade. Entón os estudantes,
individualmente se teñen dispoñible os equipos suficientes, empezarán a xogar con eCity e
terán o primeiro contacto co xogo e o escenario. Poderán probar o xogo e farán as súas
primeiras aproximacións. Neste paso investirán aproximadamente uns 10 minutos. Unha
vez que o tempo remate, o docente preguntaralles se teñen algunha dúbida relacionada co
funcionamento da plataforma e, en caso de ser así, resolveraas.
No seguinte paso, os estudantes xogarán con eCity durante aproximadamente uns 15
minutos e terán que competir entre eles intentando resolver o problema mentres obteñen
beneficios. O ganador será o estudante ou grupo que obteña maiores beneficios.
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1.3.3. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
•
•

¿Como pode unha persoa chamar a outra utilizando un teléfono móbil?
¿Por que algunhas veces os usuarios perden cobertura?

1.3.4. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de cobertura móbil.

1.4.

Actividade 2 (Sesión 2): Os estudantes fan de profesores e
avaliación

Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañara na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase. A actividade inclúe tamén
unha avaliación de obxectivos.
1.4.1. Previamente
Previamente, o profesor preparará algúns cuestionarios para os estudantes. Estes
cuestionarios usaranse para realizar unha autoavaliación e unha avaliación entre iguais.
1.4.2. Desenvolvemento
O obxectivo principal é que os gañadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave como o uso das diferentes
frecuencias ou as limitacións no número de conexións dunha certa antena.
Serán necesarios 10 minutos para completar os cuestionarios.
1.4.3. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
Situacións de non funcionamento no escenario.
Ademais, o docente pode introducir conceptos ou cuestións que aumenten o coñecemento
dos estudantes. Tamén eles poderán realizar algúns exercicios na casa ou continuar con esta
actividade nunha seguinte sesión.
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2. Distribución de enerxía
2.1. Descrición
O principal obxectivo desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan os
conceptos básicos da distribución de enerxía. A unidade didáctica contén varias
actividades, que se explicarán paso a paso nas seguintes seccións.
Esta unidade didáctica está deseñada especialmente para os alumnos de educación
secundaria, co obxectivo de motivalos e de aportarlles unha idea do que poden atopar en
carreiras técnicas como, neste caso, Enxeñaría Eléctrica. A unidade didáctica pode tamén
ser usada nos grados de enxeñaría para introducir os conceptos básicos da distribución de
enerxía.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: proporcionar un
sistema de distribución de enerxía seguro a unha determinada cidade. Proporcionaráselles a
plataforma eCity, onde poderán instalar centrais, transformadores de enerxía e os cables
necesarios para conseguir o obxectivo. Serán posibles distintas localizacións pero en todas
elas débense satisfacer os requisitos. Nesta primeira etapa non se lles proporcionará aos
estudantes ningunha información. Poderán xogar e explorar. Máis adiante, os estudantes
compartirán os seus achados e intercambiarán información. O profesor poderá realizar
explicacións e introducir os conceptos principais.
2.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
2.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións de 2 horas. A lección pode tamén dividirse de acordo cos
horarios dispoñibles, o aspecto importante é manter a subdivisión introducida coas
actividades, presentada máis abaixo.
2.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Aprender os conceptos básicos da distribución de enerxía.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Atopar unha solución a un problema facendo uso dun orzamento.
Espertar a curiosidade nos estudantes.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.

2.1.4. Temas
O tema principal neste escenario refírese aos coñecementos básicos relacionados coa
produción e distribución de enerxía, ademais dunha pequena xestión de orzamentos.
Os estudantes usarán e traballarán con todos estes conceptos dun xeito entretido e sen darse
conta de que están aprendendo.

13

543573-LLP-1-2013-1-PT-KA3-KA3MP
2.1.5. Obxectivos do escenario
Os estudantes necesitan proporcionar enerxía a unha cidade enteira, representada aquí.

Ao comezo do escenario, o xogador atoparase cunha cidade xa construída cunha zona
residencial á dereita (círculo azul), unha zona industrial á esquerda (círculo verde) e unha
parte agrícola no medio (círculo morado). Hai tamén espazo suficiente para colocar as
plantas de enerxía necesarias, os transformadores e as liñas eléctricas.

2.2. Como xogar ao escenario
O xogador ten que instalar preto da cidade algunhas plantas de enerxía, ben utilizando
enerxías renovables (muíños de vento, paneis solares) ou ben utilizando combustibles
fósiles (carbón ou nuclear).
Todos os elementos dispoñibles relacionados coa enerxía poden atoparse no panel de
enerxía, tal e como se mostran a continuación.
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A cidade está formada por distintos tipos de edificios: vivendas (requiren enerxía de baixa
tensión), centros comerciais e granxas (requiren enerxía de media tensión).
As centrais eléctricas que utilizan combustibles fósiles proporcionan alta tensión eléctrica,
que non é apta para o uso doméstico ou en fábricas. As centrais eléctricas que utilizan
enerxías renovables producen media tensión eléctrica, que non é apta para o uso doméstico.
Para converter a alta tensión eléctrica en media tensión débese utilizar un transformador.
No caso da conversión de media tensión a baixa tensión, débese utilizar outro
transformador diferente. Cada tipo de tensión transpórtase utilizando o cable apropiado para
dita tensión.
2.2.1. Erros comúns
Moi a miúdo os xogadores poden esquecerse de que para conseguir que os edificios
“funcionen”, necesitan estrada. Sen ela, nada ocorrerá.
É imprescindible colocar entre edificios os cables eléctricos correctos.
Os transformadores teñen unha capacidade limitada. Colocar un único transformador poida
que non sexa suficiente para darlle enerxía a toda a cidade.
Todos os edificios poden ser examinados utilizando a ferramenta lupa, dando gran
cantidade de información útil sobre a forma na que están operando nese momento e o que
necesitan para funcionar de xeito eficiente.
2.2.2. Recursos utilizados
•
•
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•
•

•
•

Documento explicativo e sinxelo da teoría na que se basea o xogo.
Referencias adicionais:
- Enciclopedia Británica para nenos : http://kids.britannica.com/comptons/art-53259
- Thermal Fluids Central:
https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Generation,_Transmi
ssion,_and_Distribution_of_Electricity
- Centro de eficiencia enerxética (Energy Efficiency Center): http://www.eecfncci.org/content-learn-electrical_system
- Oficina de servicios públicos de Texas (Texas Office of Public Utility Counsel):
http://www.opuc.texas.gov/kidscorner_electricity_basics.html
- Enxeñaría Mecánica da Universidade de Boston :
http://www.bu.edu/me/research/research-areas/green-mfgenergy-and-thermofluidsciences/sustainable-electric-power-systems/
- INTEC libro online, Development of Customized Distribution Automation System
(DAS) for Secure Fault Isolation in Low Voltage Distribution System:
http://www.intechopen.com/books/programmable-logic-controller/development-ofcustomized-distribution-automation-system-das-for-secure-fault-isolation-in-lowvolta
- Midwest Energy Cooperative: http://www.teammidwest.com/your-home/stormoutage-information/midwests-role-in-delivery-of-electricity/
- ¿Como funcionan as cousas? (How Stuff Works?):
http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/power.htm
- Massachusetts Solar Finance : http://masolarfinance.com/energy-generation/fossilfuels/
- California Solar Lease : http://casolarlease.com/how-traditional-utilities-work/
- ISET Economist: http://www.iset.ge/blog/?p=655
- Incontext: http://www.incontext.indiana.edu/2010/july-aug/article3.asp
Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_distribution
Youtube :
- A viaxe da enerxía eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=-ZBNNcczmDM
- Anatomía dun sistema de distribución:
https://www.youtube.com/watch?v=fQNQKkvGQL0
- O sistema de distribución eléctrica:
https://www.youtube.com/watch?v=Fqk0G1yDjeY
- Comprensión da rede eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=lIHp9frZAW0
- ¿Como funciona un transformador?:
https://www.youtube.com/watch?v=vh_aCAHThTQ
- Xeración e transmisión eléctrica: ¿Como funciona a rede?:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ-eBqEnraE

2.3. Actividade 1: Presentación do problema e xogo con eCity
2.3.1. Descrición
O obxectivo principal desta actividade é que os estudantes consigan adquirir algúns
conceptos básicos da distribución de enerxía mentres xogan con eCity, sen profundar nin en
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conceptos nin en termos. Teñen que entender as diferenzas entre a alta, media e baixa
tensión e onde se necesita cada unha.
2.3.2. Para facer previamente polos profesores
O profesor debería organizar aos estudantes tendo en conta a dispoñibilidade de
ordenadores na súa clase. No caso de que se dispoña dun ordenador por estudante,
traballarán de xeito individual. Se non fose posible, o docente deberá dividir aos estudantes
en grupos, buscando unha organización onde ninguén destaque entre os demais membros
do grupo.
Doutra banda, se é a primeira vez que o docente xoga con eCity, debería lerse previamente
a guía docente dispoñible na plataforma.
2.3.3. Desenvolvemento
Ao comezo o profesor preguntaralle aos estudantes: “De onde vén a enerxía necesaria para
cargar o teu teléfono móbil ou para que poidas ver a televisión?” seguido por “Como chega
esta enerxía ás nosas casas?”.
Os estudantes empezarán a pensar sobre o tema e a debater sobre iso en clase, guiados polo
profesor. Despois o docente presentará eCity e explicaralles que o problema que ten que
resolver é proporcionar enerxía a unha determinada cidade.
Entón os estudantes, individualmente se hai equipos dispoñibles, empezarán a utilizar eCity
e terán o primeiro contacto co xogo. Serán capaces de probar o xogo e facer as súas
primeiras aproximacións. Neste paso poden investir aproximadamente uns 10 minutos.
Cando finalice o tempo, o profesor preguntaralles sobre dúbidas de funcionamento e
intentará resolvelas.
No seguinte paso, os alumnos xogarán con eCity durante uns 15 minutos e terán que
competir entre eles intentando resolver o problema (rede eléctrica completa) mentres
obteñen resultados. O ganador será o estudante ou grupo de estudantes con máis beneficios.

2.3.4. Cuestións para discutir na clase (antes da actividade)
“De onde vén a enerxía necesaria para cargar o teu teléfono móbil ou para que poidas ver a
televisión?” seguido por “Como chega esta enerxía ás nosas casas?”.
2.3.5. Cuestións para discutir na clase (no medio da actividade)
Realízanse as mesmas preguntas que se presentaron antes de iniciar a actividade e fálase
sobre a evolución das respostas. Tamén se pode preguntar “Quen resolveu o problema
proposto no escenario?”.
2.3.6. Cuestións para discutir na clase (despois da actividade)
Debater sobre as solucións utilizadas polos estudantes.
2.3.7. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de distribución de enerxía.
17
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2.4. Actividade 2: Os estudantes fan de profesores e avaliación
2.4.1. Descrición da parte 1
Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañara na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase.
O obxectivo principal é que os gañadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave como o uso das diferentes tensións
para diferentes aplicacións.
Ademais, o docente pode introducir conceptos ou cuestións que aumenten o coñecemento
dos estudantes. Tamén eles poderán realizar algúns exercicios na casa ou continuar con esta
actividade nunha seguinte sesión.
2.4.2. Cuestións para discutir na clase (despois da actividade)
O profesor presenta aos alumnos unha situación de non funcionamento e pregúntalles o
motivo polo cal non funciona, como no seguinte exemplo:

Algúns temas suxeridos para que os estudantes detecten son:

18

•

Hai fallos (non coinciden co tipo de enerxía) no tipo de cable utilizado.

•
•
•

Non hai un transformador altaàmedia ou mediaàbaixa.
Estase fornecendo o mesmo tipo de enerxía a edificios diferentes.
Os cables eléctricos non están instalados en toda a cidade.
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•

Os transformadores existentes xa están traballando a plena capacidade e é necesario instalar
novos.

2.4.3. Descrición da parte 2
Nesta actividade, o principal obxectivo é a avaliación.
2.4.4. Previamente
Previamente, o profesor preparará os cuestionarios para os estudantes. Ademais, terá outro
tipo de cuestionarios preparado para avaliar habilidades máis específicas e fará entrevistas
en grupo para detectar debilidades, que deben ser corrixidas.
2.4.5. Desenvolvemento
Durante a clase, o profesor distribuirá os cuestionarios para que os estudantes os completen.
Nestes cuestionarios tamén haberá preguntas sobre o profesor, que será avaliado tamén.
Ao final da avaliación individual, os estudantes poderán comezar coa avaliación por pares
ou entre iguais e, ao mesmo tempo, o profesor aproveitará esta oportunidade para facer as
entrevistas en grupo.
Para rematar, o profesor terminará a avaliación na casa facendo a súa propia avaliación dos
estudantes e combinará todos os resultados obtidos.
2.4.6. Recursos
Os cuestionarios estarán dispoñibles en papel ou través de Google Docs.
2.4.7. Momentos e ferramentas a avaliar
A avaliación pode facerse ao final de cada actividade ou directamente ao final da unidade
didáctica. Pode tamén realizarse por parte do docente ou dos estudantes, ou por unha
combinación de ambos.
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3. Enerxías renovables
3.1. Descrición
O principal obxectivo desta unidade didáctica é que os estudantes deseñen a distribución de
enerxía da cidade baseada principalmente en enerxías renovables.
Esta unidade didáctica está deseñada principalmente para os alumnos de educación
secundaria, co obxectivo de que coñezan as vantaxes e as limitacións das enerxías
renovables, especialmente da enerxía eólica e a solar. A unidade didáctica busca motivar
aos estudantes no problema da subministración de enerxía en xeral e intentar familiarizalos
coas enerxías renovables como métodos alternativos para producir enerxía.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: deben proporcionar
enerxía a unha cidade con 4000 habitantes utilizando enerxía solar e eólica.
A interacción básica para resolver este problema é colocar plantas de enerxía nos mellores
lugares para producir enerxía. A plataforma pode dar información relacionada coas áreas de
vento máis forte, que en xeral correspóndense cos lugares de maior altitude. Con todo, pode
haber limitacións porque poden existir zonas de elevada altitude e vento ás que non se
poderá acceder con cables e/ou camiños. Os parques solares atópanse en zonas de vento
reducido e orientaranse automaticamente cara ao sol.
Os estudantes teñen a liberdade de explorar diferentes lugares para a colocación das plantas
solares e eólicas. Con todo, será conveniente que coloquen as plantas eólicas preto dunha
estrada e tamén que exploren a orografía co fin de permitir a conexión entre a planta e a
cidade. Isto require unha certa configuración do terreo coa que o xogador deberá
familiarizarse, logo dun uso curto da plataforma.
3.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
3.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións.
3.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Mostrar a importancia da subministración de enerxía na vida real.
Mostrar a importancia das enerxías renovables.
Aprender os conceptos básicos das enerxías renovables, os seus aspectos positivos e os
negativos.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Combinar a procura da solución ao problema coa xestión dun orzamento.

3.1.4. Temas
Xestión básica de orzamentos para resolver un problema de enerxías renovables.
3.1.5. Obxectivos do escenario
Proporcionar o 100% de enerxía renovable a unha cidade de 4000 habitantes.
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3.2. Como xogar ao escenario
O xogador pode seleccionar un determinado nivel de dificultade e o primeiro que terá que
facer será seleccionar as mellores localizacións para as plantas de enerxía. Os parques
eólicos son máis eficientes nas zonas máis altas.
A continuación, e tendo en conta o orzamento do que dispón, deberá intentar optimizar o
número de plantas de cada tipo que instalou. Unha vez feito iso, deberá proceder á
instalación e a construción das estradas ao redor das plantas.
Débese ter en conta que todas a plantas, transformadores, casas, etc. deben ser accesibles
por estrada para que poidan estar operativas. Non se require con todo unha rede completa
de tráfico conectando todas as zonas da cidade.
Unicamente o nivel de dificultade máis baixo non pon limitacións no tempo que o xogador
ten para conseguir os obxectivos.

3.3. Actividade 1: Resolución do problema
O obxectivo desta actividade é explorar o escenario e resolver o problema.
3.3.1. Previamente (para facer polos profesores ou polos estudantes)
Os alumnos serán divididos polo docente en grupos de 2 ou 3 estudantes, tendo en conta os
equipos dispoñibles no aula.
3.3.2. Desenvolvemento
O profesor deberá facer unha introdución do problema e da estratexia de traballo (5
minutos).
Unha vez que os alumnos empecen a traballar, o profesor irá supervisándoos e resolvendo
as dificultades que van atopando os grupos. A duración desta tarefa non deberá superar os
40 minutos. Ao final, os distintos grupos irán presentando os seus resultados, por exemplo
o número de habitantes con subministración. O grupo que consiga os mellores resultados
explicará a estratexia utilizada (10 minutos).
Establecerase un período de 10 días para que os alumnos presenten, como tarefa para casa,
a mellor estratexia para resolver o problema. Deberán presentar distintas estratexias
buscando o xeito máis eficiente de subministrar enerxía á cidade utilizando unicamente
enerxías renovables.
3.3.3. Cuestións para debater na clase (antes/despois da actividade)
•
•
•
•

Como empezaches a resolver o problema? Por que? Que che pareceu o máis importante?
Que ocorre se se colocan máis ou menos plantas de enerxía?
Como decidiches o número de dispositivos solares e eólicos?
Se empezases a resolver o problema de novo, que farías diferente?

3.3.4. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de enerxías renovables.
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3.4. Actividade 2: Comparación co mundo real
3.4.1. Descrición
Esta actividade debería facerse unha vez que os alumnos entreguen os seus traballos para
casa. A idea é pedirlles aos estudantes que pensen en como a solución atopada no apartado
anterior está relacionada con situacións da vida real. A actividade non require o uso do
xogo.
O docente debería empezar dividindo a clase en grupos de 3 ou 4 estudantes e
asignándolles algunhas pautas para o seu traballo.
Para introducir o debate o profesor presentará o seguinte escenario: a cidade viuse exposta
durante unha semana a ceos cubertos e vento reducido.
A continuación, os estudantes terán que ter en conta esta situación particular para intentar
adaptar a súa solución anterior a esta situación do mundo real.
Terán entre uns 15 e 30 minutos para preparar unha presentación previa da súa solución.
Unha vez feita, irana presentando en quendas de 5 minutos por grupo.
3.4.2. Recursos
Guías, artigos, documentos, etc.
Wikipedia.
Youtube.

22

543573-LLP-1-2013-1-PT-KA3-KA3MP

4. Transporte público
4.1. Descrición
O principal obxectivo desta unidade didáctica é facer que os estudantes analicen e deseñen
unha estrutura óptima de grafo, representada pola implementación dunha rede de
transporte público. A unidade didáctica inclúe varias actividades, cada unha delas explicada
paso a paso nas seguintes seccións.
A unidade didáctica está deseñada especialmente para utilizar nas escolas de educación
secundaria, para motivar aos estudantes e para que se poidan facer unha idea do tipo de
desafíos de optimización aos que se enfrontan en carreiras de enxeñaría. Dita unidade
didáctica tamén se pode utilizar nos grados de enxeñaría para ilustrar algúns dos temas
sobre teoría de grafos.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL
“problem-based learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes:
proporcionar unha rede de transporte público a unha cidade dispersa con varias zonas
illadas. O básico para resolver o problema é ir colocando paradas de autobús polas estradas.
Aínda que non existe unha única solución correcta, débese conseguir un compromiso entre
a localización e os custos de mantemento, e a calidade da rede de transporte.
Como en todos os escenarios, os estudantes teñen a liberdade de explorar diferentes
configuracións e toda a información que necesitan para resolver o problema proporciónalla
o propio xogo. Os docentes poden utilizar este escenario para introducir algúns conceptos
sobre teoría de grafos (como é o problema do “viaxante”) e os estudantes poden compartir e
comparar as súas deducións/aproximacións coa clase.
4.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
4.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións.
4.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•
•

Pensar nos conceptos básicos das redes de transporte público.
Mostrar como a teoría de grafos está presente na vida real.
Aprender as bases da teoría de grafos.
Motivar e favorecer o traballo en grupos.
Atopar unha solución utilizando un orzamento.
Espertar a curiosidade nos estudantes.

4.1.4. Temas
Conceptos básicos de grafos e xestión de orzamentos.
4.1.5. Obxectivos do escenario
Proporcionar un 95% de cobertura de transporte público á cidade.
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Proporcionar polo menos un 80% de media de calidade da rede de transporte público.

4.2. Como xogar ao escenario
O xogador ten que colocar paradas de autobús en diferentes localizacións do territorio para
intentar conseguir os requisitos de cobertura e de calidade da rede de transporte. Parte deste
proceso podería requirir a construción de novas estradas.
Se dous ou máis paradas de autobús son accesibles por estrada, crearase unha rede de
transporte operativa. Noutras palabras, unha parada de bus illada, non conectada a outras
paradas por estrada, estará inactiva e non proporcionará cobertura de rede de transporte.
A calidade da rede de transporte público para cada estación de autobuses baséase no
número de saltos necesarios para chegar a calquera outra estación de autobuses da rede.
Canto menor sexa o número de saltos entre dúas paradas de autobús, mellor será a calidade
da rede.
Esta é a vista inicial do escenario:

4.2.1. Construción de estradas
O primeiro paso lóxico para resolver o escenario é a creación das estradas necesarias para
conectar todas as zonas illadas da cidade. Cada estrada ten un prezo, ademais dun custo de
mantemento, co que cada xogador debería intentar optimizar o deseño para gastar o menos
posible.
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4.2.2. Colocación de paradas de autobús
Iranse colocando sobre as estradas paradas de autobús. O xogador debería ir colocando
ditas paradas buscando un patrón balanceado para obter un servizo óptimo no área cuberta.
Como as paradas de autobús tamén teñen un prezo e un custo de mantemento, o xogador
debería tamén intentar utilizar as mínimas posibles. Se se colocan moi poucas podería
reducirse a cobertura da rede de transporte, mentres que se se colocan demasiadas o servizo
sería máis lento e reduciríase a calidade da rede.
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4.2.3. Análise e iteración
Logo de conseguir unha cobertura de rede de transporte satisfactoria, o xogador debería
analizar a calidade para avaliar dita capa de rede de transporte.
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Neste punto o xogador debería intentar optimizar a súa solución engadindo e/ou eliminando
paradas de autobús e estradas.
4.2.4. Recursos utilizados
•
•
•

Plataforma de xogos eCity.
Manual do xogo.
Referencias adicionais:
o Páxina
web
da
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

sobre

teoría

de

grafos:

4.3. Actividade 1: Resolución do problema
O principal obxectivo desta actividade é permitir que os estudantes exploren libremente o
escenario e intenten resolvelo eles mesmo do mellor xeito posible, sen ningunha
contextualización teórica previa.
4.3.1. Para facer previamente polos profesores
O profesor debería organizar aos estudantes tendo en conta a dispoñibilidade de
ordenadores na súa clase. No caso de que se dispoña dun ordenador por estudante,
traballarán de xeito individual. Se non fose posible, o docente deberá dividir aos estudantes
en grupos, buscando unha organización onde ninguén destaque entre os demais membros
do grupo.
4.3.2. Desenvolvemento
O docente fará unha introdución moi breve do problema a resolver, sen entrar en ningún
tipo de detalle teórico.
Os estudantes deberían entón empezar a xogar e a resolver o escenario. Durante a
actividade, o profesor debe asegurarse de que ninguén está tendo dificultades de
interacción. Ademais, e moi importante, debería ir percorrendo a clase e tomando notas das
observacións que están realizando os estudantes (entre eles), xa que poden ser puntos de
partida interesantes para futuros debates.
Na resolución do escenario deberían dedicarse uns 20 ou 30 minutos. Logo dese tempo o
profesor debería pedir aos seus alumnos que gardasen e deixasen ao carón os seus xogos, e
deberían discutir os achados e as solucións propostas. O debate podería durar outros 20-30
minutos.
4.3.3. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
•
•
•
•

Como empezaches a resolver o problema? Por que? Que parecía o máis importante?
Que ocorre se se colocan máis ou menos paradas de autobús?
É mellor ter máis estradas?
Que farías diferente se tiveses que resolver o problema de novo?

4.3.4. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de transporte.
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4.4. Actividade 2: Comparación co mundo real
4.4.1. Descrición
Nesta actividade, a idea é que os estudantes pensen noutros exemplos de redes do mundo
real e os presenten á clase. Neste caso, non se require o uso do xogo.
O profesor debería empezar dividindo a clase en grupos, de 3 ou 4 estudantes, e pedirlles
que pensen noutros sistemas do mundo real que traballen como unha rede. Os alumnos
deberían entón empezar a pensar/imaxinar como poderían traballar esas redes e propoñer
unha configuración óptima. Deberían tamén animarse a facer algún tipo de debuxo ou
esquema.
A continuación, os alumnos dispoñerán duns 15 minutos aproximadamente para preparar
unha presentación curta. Unha vez finalizado o tempo, deberían ir presentando os seus
resultados en quendas de máis ou menos 5 minutos.
Ao principio da actividade o profesor debería asegurarse de ter preparados algúns exemplos
para que os estudantes con algunha dificultade poidan arrincar. Debe asegurarse tamén de
que os estudantes se centren en esquematizar e utilizar diagramas para expresar as súas
ideas dos sistemas. Non será un problema se varios grupos utilizan o mesmo exemplo,
sempre que traballen nunha presentación única.
Algúns exemplos:
•
•
•
•
•

Trens.
Metro.
Distribución de e-mails.
Depósito de lixo.
Subministracións do supermercado.

4.5. Actividade 3: Teoría de grafos
4.5.1. Descrición
Nesta actividade o profesor empezará presentando dous problemas (sinxelos) diferentes de
teoría de grafos. A continuación, os estudantes terán que intentar demostralos usando o
modo de xogo libre de eCity.
4.5.2. Desenvolvemento
Antes da clase o profesor escollerá dous problemas comúns de teoría de grafos,
simplificaraos e prepararaos para presentarllos aos estudantes. Logo da presentación, os
alumnos intentarán representalos utilizando o modo libre de eCity durante 20 minutos. Ao
finalizar, presentaranse á clase algúns dos resultados e debaterase sobre eles.
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5. Protección fronte a terremotos.
5.1. Descrición
O principal obxectivo desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan os
conceptos básicos da protección fronte a terremotos dunha cidade. A unidade didáctica
contén varias actividades, que se explicarán paso a paso nas seguintes seccións.
A unidade didáctica está deseñada especialmente para utilizar nas escolas de educación
secundaria, para motivar aos estudantes e para que poidan facerse unha idea do que poden
atoparse en carreiras técnicas, por exemplo Enxeñaría Civil. Dita unidade didáctica tamén
se pode utilizar nos grados de enxeñaría para ilustrar algúns dos temas relacionados coas
construcións e os terremotos.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: hai unha cidade na
que acaba de ter lugar un terremoto e destruíu edificios, fontes de enerxía e estradas. Os
estudantes deberán reconstruír a cidade tendo en conta as fallas xeolóxicas do terreo e
construír edificios, intentando recolocar a un determinado número de habitantes e
superando os próximos terremotos que ocorrerán. Serán válidas diferentes solucións, pero
todas elas conseguindo os obxectivos. Ao principio non se lles proporcionará aos
estudantes ningunha información, teñen que xogar e explorar. Despois compartirán entre
eles os seus achados e intercambiarán información. O docente poderá tamén
proporcionarlles información extra e introducir os principais conceptos, tales como as fallas
xeolóxicas, as estruturas dos edificios, como conseguir os menores estragos ante un posible
terremoto, etc.
5.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
5.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións.
5.1.3. Obxectivos do escenario
5.1.4. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•
•

Aprender os conceptos básicos da planificación de cidades desde o punto de vista dos
terremotos.
Concienciar en materia de terremotos.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Atopar unha solución axustándose a un orzamento.
Espertar curiosidade nos estudantes.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.

5.1.5. Temas
Conceptos básicos de Xeoloxía, Enxeñaría Civil, planificación de cidades e xestión de
orzamentos.
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Os estudantes traballarán con todos estes conceptos dun xeito entretido e sen darse conta.
5.1.6. Cuestións para discutir na clase
•
•
•
•
•
•

Cal é o último terremoto que recordas?
A túa cidade está nunha falla xeolóxica?
Estás protexido fronte a terremotos?
Está a túa cidade protexida fronte a terremotos?
A túa casa é o suficientemente forte para soportar un terremoto?
Que se pode facer para protexerse dos terremotos?

5.2. Como xogar ao escenario
Explicar como xogar e resolver o escenario. Explicar que o xogador ten que atopar as
regras e aplicalas con éxito no xogo. Por exemplo, é moi importante examinar as fallas
xeolóxicas antes de empezar a construír a cidade. As fallas xeolóxicas atópanse no menú de
capas. Tamén se debe explicar que cada estrutura necesita de certos factores para funcionar.
Por exemplo, que un edificio necesita estrada e enerxía para que a xente empeza a vivir nel,
ou que un reactor necesita de dous transformadores para converter a alta tensión en media e
a media en baixa. Os edificios poden utilizar unicamente baixa tensión. Estas poucas pistas
poden ser suficientes, dependendo do nivel dos estudantes. Eles mesmos deberían intentar
atopar outras regras do xogo.
5.2.1. Recursos utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de xogos eCity.
Manual do xogo.
Documento explicando de xeito sinxelo a teoría na que se basea o xogo.
Referencias adicionais.
Wikipedia.
Programa de presentación de diapositivas.
Youtube.
Google Docs.

5.3. Actividade 1: Presentación do problema e xogo con eCity
5.3.1. Descrición
O obxectivo principal desta actividade é que os estudantes adquiran coñecementos básicos
de protección fronte a terremotos, fallas xeolóxicas e tipos de construción mentres xogan
con eCity, sen profundar en ningún destes conceptos.
O escenario empeza cunha cidade na que acaba de ocorrer un terremoto. A maioría das
estradas e dos edificios víronse afectados e o xogador debe crear unha nova cidade cun
determinado orzamento e recolocar a un determinado número de habitantes nun tempo
limitado. Ademais dos conceptos xerais a ter en conta, como o orzamento, as regras de
enxeñaría, as actividades que incrementan a poboación, etc., o xogador debe tamén ter en
conta as fallas xeolóxicas e as distintas construcións. Estes factores influirán nos desastres
que provocarán os próximos terremotos que terán lugar durante o xogo: destrución de
edificios, feridos, mortos, etc.
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5.3.2. Para facer previamente polos profesores
O profesor debería organizar aos estudantes tendo en conta a dispoñibilidade de
ordenadores na súa clase. No caso de que se dispoña dun ordenador por estudante,
traballarán de xeito individual. Se non fose posible, o docente deberá dividir aos estudantes
en grupos, buscando unha organización onde ninguén destaque entre os demais membros
do grupo.
Doutra banda, se é a primeira vez que o docente xoga con eCity, debería lerse previamente
a guía docente dispoñible na plataforma.
5.3.3. Desenvolvemento
Primeiramente, o profesor preguntaralle aos seus estudantes: “Cal é o último terremoto que
recordades?”. Empezarán entón a falar sobre o que saben dos terremotos. O debate pódese
prolongar introducindo cuestións como “Está a nosa cidade nunha falla xeolóxica?”,
“Estamos protexidos fronte a terremotos?”, “As vosas casas son o suficientemente fortes
como para soportar un terremoto?”, etc. Os estudantes empezarán a pensar sobre todo iso e
será entón cando o profesor presente eCity. Explicaralles que existe unha cidade que acaba
de sufrir un terremoto e que son eles os encargados de reconstruíla. Os edificios destruídos
presentaban unha construción que non era moi boa. Por iso, os estudantes deberán resolver
o problema utilizando os seus coñecementos de enxeñaría para analizar a xeografía e
recolocar aos habitantes tendo en conta as fallas xeolóxicas, as distintas construcións e o
orzamento. A súa meta será recolocar nun lugar seguro a un número concreto de habitantes,
de tal forma que poidan sobrevivir aos próximos posibles terremotos.
A continuación, os estudantes, individualmente se existen equipos dispoñibles, empezarán a
xogar con eCity e terán o seu primeiro contacto co xogo. Terán que probalo e facer as súas
primeiras aproximacións. Para iso dispoñerán de aproximadamente 10 minutos. Aprenderán
a utilizar os mandos e as distintas ferramentas. Cando finalice o tempo preguntaráselles se
teñen algunha dúbida relacionada co funcionamento e resolveráselles.
O docente mostrará datos do menú e determinados valores do xogo. A continuación
preséntase a data, o orzamento e a poboación, que están situados na esquina superior
esquerda da pantalla.

Na esquina superior dereita están as opcións de rotación, zoom e similares.

Na esquina inferior dereita aparecen os obxectivos, o modo subterráneo, o menú por capas
e o menú de opcións.
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O profesor pódelle mostrar aos alumnos o menú por capas, utilizando por exemplo a opción
das fallas e explicándolle que as diferentes cores representan distintas zonas con niveis de
perigo diferentes.

A continuación móstrase a barra de menú lateral onde se atopan as principais ferramentas
do xogo.
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Pestana de vivendas

Pestana de industria

Pestana de enerxía

No seguinte paso os estudantes xogarán con eCity durante unha sesión (aproximadamente
30 minutos). Terán que competir entre eles mesmos intentando conseguir o maior número
de habitantes. O gañador será aquel estudante ou grupo que finalice antes conseguindo os
obxectivos ou, no caso de que ninguén termine o xogo, o que consiga maior número de
habitantes.
O xogo empeza cunha cidade que acaba de sufrir un terremoto, como na imaxe que aparece
a continuación. A maioría da cidade está derribada pero hai certas estruturas que aínda se
manteñen e que necesitan estradas, enerxía, etc.
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O xogador debería investigar todos os factores e construír a cidade acorde a unhas regras.

Cando os edificios teñan todo o que requiren, iluminaranse e empezará a vivir xente neles.
Ocorrerá o mesmo para as industrias e demais elementos. Cada un deles necesita duns
requisitos para funcionar.
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Ademais de enerxía e estradas, a cidade necesita tamén de estruturas de educación, saúde,
seguridade e bombeiros. Será a propia plataforma quen dirixa ao xogador para que os
proporcione.
Na seguinte figura pódese ver como a demanda da cidade de hospitais está cuberta,
representada cos círculos azuis. Para os demais servizos o sistema será o mesmo.

Durante o xogo ocorrerán máis terremotos. Se o xogador toma decisións incorrectas,
perderá todo o que construíu.

Logo de dar as suficientes pistas, de acordo ao nivel dos estudantes, o profesor permitiralles
xogar durante unha sesión (aproximadamente 30 minutos) e daralles axuda limitada a
aqueles que non consigan avanzar.
35
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5.3.4. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de terremotos.

5.4. Actividade 2: Os estudantes fan de profesores
5.4.1. Descrición
Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañara na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase.
O obxectivo principal é que os gañadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave como as fallas xeolóxicas, os tipos
de construción ou as capas do chan.
Ademais, o docente pode introducir conceptos ou cuestións que aumenten o coñecemento
dos estudantes. Tamén eles poderán realizar algúns exercicios na casa ou continuar con esta
actividade nunha seguinte sesión.

5.5. Actividade 3: Avaliación
5.5.1. Descrición
Neste caso a avaliación será unha avaliación múltiple: autoavaliación, avaliación entre
iguais e avaliación do profesor.
5.5.2. Previamente
Previamente, o profesor preparará os cuestionarios para os estudantes. Estes cuestionarios
utilizaranse para a autoavaliación e a avaliación entre iguais. Ademais, terá outro tipo de
cuestionarios preparado para avaliar habilidades máis específicas e fará entrevistas en
grupo para detectar debilidades, que lle permitirá mellorar nas seguintes unidades
didácticas.
Se existe equipamento dispoñible na clase, os cuestionarios faranse utilizando por exemplo
Google Docs. No caso de que non sexa posible, faranse os cuestionarios utilizando técnicas
tradicionais, en papel, aínda que a posterior análise sexa máis densa.
5.5.3. Desenvolvemento
Durante a clase, o profesor distribuirá os cuestionarios para que os estudantes os completen.
Nestes cuestionarios tamén haberá preguntas sobre o profesor, que será avaliado tamén.
Ao final da avaliación individual, os estudantes poderán comezar coa avaliación por pares
ou entre iguais e, ao mesmo tempo, o profesor aproveitará esta oportunidade para facer as
entrevistas en grupo.
Finalmente, o profesor terminará a avaliación na casa facendo a súa propia avaliación dos
estudantes e combinando todos os resultados.
5.5.4. Recursos
Google Docs.
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5.5.5. Momentos e ferramentas a avaliar
A avaliación pode facerse ao final de cada actividade ou directamente ao final da unidade
didáctica. Pode tamén realizarse por parte do docente ou dos estudantes, ou por unha
combinación de ambos.
Os profesores poden facer unha avaliación global tendo en conta os resultados do xogo, o
bos que son, o tempo que os estudantes necesitan para chegar á solución, etc. Poden tamén
considerar o traballo cos seus compañeiros, a colaboración, o apoio, a existencia de
actitudes de liderado, ou ata cantas veces han ter que intervir. Ademais, tamén poden facer
unha proba oral ou escrita, ou probar directamente con eCity, para avaliar os coñecementos
adquiridos polo alumno.
Se o estudante é quen realiza a avaliación pode ser unha autoavaliación, unha avaliación
completa do sistema ou ata que sexa el mesmo quen avalíe aos seus compañeiros. Coa
autoavaliación, o obxectivo é chegar a que os estudantes sexan autocríticos e que pensen
sobre o que fixeron ben e o que fixeron mal. No caso da avaliación xeral do sistema
búscase unha percepción xeral dos estudantes de eCity. A avaliación por pares é unha
avaliación subxectiva, onde a miúdo a competencia é máis importante que actuar de xeito
xusto.
Para facer a avaliación, sexa do tipo que sexa, pódense utilizar diferentes técnicas:
cuestionarios, entrevistas, exercicios, presentacións, test, etc.
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6. Provedor de Servizos de Internet (ISP)
6.1. Descrición
O obxectivo principal desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan
conceptos básicos das redes de distribución de datos. Contén varias actividades que se
explican paso a paso nas seguintes seccións.
A unidade didáctica está deseñada especialmente para utilizar nas escolas de educación
secundaria, para motivar aos estudantes e para que poidan facerse unha idea do que poden
atoparse en carreiras técnicas, por exemplo Enxeñaría de Telecomunicación ou Informática.
Dita unidade didáctica tamén se pode utilizar nos grados de enxeñaría para presentar
conceptos básicos das redes de distribución de datos.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: prover á cidade
dunha rede de distribución de Internet que cubra polo menos ao 90% da mesma.
Proporcionaráselles a plataforma eCity, que empezarán a explorar para conseguir alcanzar o
obxectivo. Serán posibles distintas soluciones pero en todas elas débense satisfacer os
requisitos. Nesta primeira etapa non se lles proporcionará aos estudantes ningunha
información. Poderán xogar e explorar. Máis adiante, os estudantes compartirán os seus
achados e intercambiarán información. O profesor poderá realizar explicacións e introducir
os conceptos principais.
6.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
6.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións, 2 horas por sesión.
6.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Aprender conceptos básicos de distribución de datos (principalmente a través de cables
DSL e fibra).
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Atopar unha solución utilizando un orzamento.
Aumentar a curiosidade dos estudantes pola Enxeñaría.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.

6.1.4. Temas
Conceptos básicos de telecomunicacións e xestión de orzamentos.
Os estudantes traballarán con todos eses conceptos dun xeito entretido.
6.1.5. Obxectivos do escenario
Manter como mínimo a poboación actual da cidade e proporcionarlle un 90% de cobertura
de Internet no prazo de dous anos.
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6.2. Como xogar ao escenario (e gañar)
O xogador ten que distribuír os distintos elementos e equipamento, respectando as regras.
6.2.1. Introdución
Esta é a vista xeral do escenario:

O seu obxectivo será crear e colocar adecuadamente os elementos de distribución de datos
na cidade. Eses elementos que se poden colocar son os seguintes:
•
•
•
•
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Edificio central de ISP: foco principal da distribución de datos. Pódense conectar ao mesmo
cable de fibra óptica.
Subestación de rúa de ISP: estación de distribución máis barata que permite a conexión de
cables DSL. Debe conectarse a un edificio central de ISP.
Cable de fibra: cable máis caro pero de maior capacidade.
Cable DSL: menos caro pero tamén de capacidade menor.
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6.2.2. Primeira análise xeral
O mellor xeito de empezar a xogar é facendo unha análise da cidade desde un punto de
vista xeral. Sería recomendable detectar as distintas zonas, con distinta densidade de
poboación, para decidir onde deberían colocarse os edificios de ISP.
A resolución do escenario consiste basicamente en colocar os puntos de distribución
(edificios centrais de ISP ou subestacións de rúa ISP) e conectalos ás casas con cable de
fibra (máis caro pero permite a conexión de máis vivendas) ou con cable DSL (máis barato
pero de menor capacidade).
Débese facer todo isto rapidamente, para conseguir facelo dentro do tempo dispoñible, e
con coidado considerando o custo de cada elemento e o orzamento do que se dispón. Cada
obxecto terá un prezo e un custo de mantemento. Os xogadores deben intentar gastar o
menos posible do seu orzamento e, ao mesmo tempo, obter o maior número de
beneficios.
6.2.3. Localizar un lugar para situar o edificio central de ISP
Deberiamos colocar este edificio nun área con alta densidade de poboación para poder
chegar ao maior número de persoas, ben mediante cable de fibra ou DSL. Haberá que
acordarse de colocarlle unha estrada e proporcionarlle enerxía de baixa tensión (amarela).
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O edificio de ISP con estradas e enerxía.
Agora xa se pode conectar o edificio de ISP ás casas de ao redor utilizando cables. As casas
pódense conectar entre elas tamén a través de cables. O azul claro indica casas con
conexión a Internet e o azul escuro casas sen conexión.

Se se necesita cambiar/borrar algo no escenario, pódese usar a ferramenta escavadora.
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Para alimentar á outra parte da cidade haberá que ver se é máis barato estender os cables ata
alí ou construír un novo edificio de ISP. Neste caso a segunda opción é mellor (tendo o
diñeiro suficiente) porque os cables non poden situarse na auga.
E o resultado final é…

A continuación terase a opción de seguir xogando ou volver ao menú.
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6.2.4. Recursos utilizados
• Plataforma de xogos eCity.
• Manual do xogo.
• Documentos explicando algúns conceptos básicos sobre a distribución de Internet e
dos cables.
○ http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
○ https://www.youtube.com/watch?v=e8FRv94Upns(mal son)

6.3. Organización PBL
6.3.1. Previamente (para facer polos profesores)
Xogar con eCity e co escenario. Seguir as instrucións e chegar á solución. A continuación,
intentar gañar de diferentes xeitos. Sentirse cómodo, seguro co escenario.
En clase, organizar aos estudantes en grupos de dous tendo en conta os ordenadores
dispoñibles na aula. Se non fose posible, dividir aos estudantes en grupos máis grandes,
pero nunca máis de tres por ordenador.
6.3.2. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
•
•
•
•
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Como chega Internet ás vosas casas?
Como se conecta o teu ordenador con todos os ordenadores do mundo?
Por que hai distintas velocidades de Internet?
De que están feitos os cables?
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•

Que é a fibra óptica?

6.3.3. Actividade 1: Presentación do problema e xogo con eCity
O obxectivo principal desta actividade é que os estudantes adquiran coñecementos básicos
sobre ISPs e distribución de datos mentres xogan con eCity, sen profundar en ningún deles.
Débeselles explicar aos estudantes cal é o problema. Diráselles que accedan ao escenario
seleccionando o nivel de dificultade fácil e que o proben. Deberán ser capaces de utilizalo e
de facer as súas primeiras aproximacións. Investirase nesta tarefa aproximadamente uns 15
minutos. Cando o tempo termine preguntaráselles se teñen algunha dúbida relacionada co
funcionamento e resolveráselle.
O seguinte paso será que xoguen durante uns 15 minutos, competindo entre eles e
intentando resolver o problema, co nivel de dificultade difícil, mentres conseguen
beneficios. O ganador será o estudante ou grupo con máis beneficios no tempo asignado
polo profesor.
6.3.4. Actividade 2: Os estudantes fan de profesores e avaliación
Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañe na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase. Esta actividade tamén ten
como obxectivo a avaliación.
O obxectivo principal é que os gañadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave.
Ademais, débese explicar como se relaciona o escenario coa enxeñaría.
6.3.5. Actividade 3 (opcional): Avaliación dos estudantes
Distribuír o cuestionario de avaliación entre os estudantes para que poidan informar sobre a
súa percepción do xogo. Daránselles 10 minutos para completalo.
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7. Polución
7.1. Descrición
O obxectivo principal desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan os
conceptos básicos da polución e como previla/remediala. A unidade didáctica contén
varias actividades que se explican en máis detalle nas seguintes seccións.
A unidade didáctica está deseñada especialmente para utilizar nas escolas de educación
secundaria, para motivar aos estudantes e para que poidan facerse unha idea do que poden
atoparse en carreiras técnicas, por exemplo Enxeñaría Química ou Medio Ambiente. Dita
unidade didáctica tamén se pode utilizar nos grados de enxeñaría para presentar ou reforzar
conceptos básicos relacionados con este campo.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL “problembased learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: deben resolver os
problemas de polución dunha cidade que creceu ao redor de plantas industriais.
Proporcionaráselles a plataforma eCity, que empezarán a explorar para conseguir alcanzar o
obxectivo. Serán posibles distintas soluciones pero en todas elas débense satisfacer os
requisitos. Nesta primeira etapa non se lles proporcionará aos estudantes ningunha
información. Poderán xogar e explorar. Máis adiante, os estudantes compartirán os seus
achados e intercambiarán información. O profesor poderá realizar explicacións e introducir
os conceptos principais.
7.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
7.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións, 2 horas por sesión.
7.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Aprender conceptos básicos relacionados co control e a prevención da polución.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.
Atopar unha solución utilizando un orzamento.
Espertar a curiosidade dos estudantes pola Enxeñaría.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.

7.1.4. Temas
Nocións básicas de medio ambiente e polución.
Os alumnos utilizarán e traballarán con todos estes conceptos dun xeito entretido.
7.1.5. Obxectivos do escenario
Manter unha poboación na cidade de 20000 habitantes, 340 traballadores e que as vivendas
non se vexan afectadas pola polución.
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7.2. Como xogar ao escenario (e intentar gañar)
O xogador debe colocar os diferentes elementos, respectando sempre as normas.
7.2.1. Introdución
Esta é a vista inicial do escenario:

O obxectivo será crear e colocar adecuadamente os elementos apropiados na cidade de tal
forma que a polución estea controlada.
Este é o menú de industrias:
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Existen 8 tipos diferentes de industrias e cada un deles produce un tipo de polución (aire,
chan, auga). Na fila inferior de elementos están dispoñibles tres plantas para o tratamento
de cada un dos tipos de polución.
7.2.2. Primeira análise xeral
A mellor opción é empezar a xogar facendo unha análise da cidade desde un punto de vista
xeral. Recoméndase detectar as diferentes áreas problemáticas e os distintos tipos de
polución.
O obxectivo do escenario consiste basicamente en situar correctamente as plantas de
tratamento. Tamén se poden colocar parques co fin de reducir a polución.
Débese facer todo isto rapidamente, para conseguir finalizar o escenario dentro do tempo
dispoñible, e con coidado, considerando o custo de cada elemento e o orzamento do que se
dispón. Cada obxecto terá un prezo e un custo de mantemento. Os xogadores deben
intentar gastar o menos posible do seu orzamento e, ao mesmo tempo, obter o maior
número de beneficios.
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Capa de polución indicando as principais áreas problemáticas.
7.2.3. Situar plantas de tratamento
Unha planta de tratamento debe estar en concordancia co tipo de polución que se pretende
tratar e deberíase colocar preto da fonte de dita polución. Ademais, ás plantas de tratamento
débeselles subministrar a enerxía correcta (tensión media) e estradas.
A solución ao escenario consiste basicamente na combinación das seguintes accións:
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•
•
•

Colocar as plantas de tratamento preto do foco de industrial principal.
Recolocar algunha industria nos arredores da cidade.
Demoler edificios próximos ás principais fontes de polución e recolocar aos seus habitantes
noutras zonas, libres de polución.

•

Construír parques.
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Parques
Tratamento
Novas vivendas
Vivendas demolidas

Se é necesario cambiar/eliminar algo no escenario, pódese usar para iso a ferramenta
escavadora.

E o resultado final é…
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Despois terase a opción de continuar xogando ou volver ao menú principal.

7.2.4. Recursos utilizados
o Plataforma de xogos eCity.
o Manual do xogo.
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o Documento explicativo dos conceptos básicos da polución.
○ http://en.wikipedia.org/wiki/Pollution
○ https://www.youtube.com/watch?v=vP3pbh_-pu8

7.3. Organización PBL
7.3.1. Previamente (para facer polos profesores)
Xogar con eCity e co escenario. Seguir as instrucións e chegar á solución. A continuación,
intentar gañar de diferentes xeitos. Sentirse cómodo, seguro co escenario.
En clase, organizar aos estudantes en grupos de dous tendo en conta os ordenadores
dispoñibles na aula. Se non fose posible, dividir aos estudantes en grupos máis grandes,
pero nunca máis de tres por ordenador.
7.3.2. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
•
•
•

Que é a polución?
Por que hai distintos tipos de polución?
Que accións se poden levar a cabo para previr e/ou controlar a polución?

7.3.3. Actividade 1: Presentación do problema e xogo con eCity
O obxectivo principal desta actividade é que os estudantes adquiran coñecementos básicos
sobre polución mentres xogan con eCity, sen profundar en conceptos nin en termos.
Débeselles explicar aos estudantes cal é o problema. Diráselles que accedan ao escenario
seleccionando o nivel de dificultade fácil e que o proben. Deberán ser capaces de utilizalo e
de facer as súas primeiras aproximacións. Investirase nesta tarefa aproximadamente uns 15
minutos. Cando o tempo termine preguntaráselles si han ter algunha dúbida relacionada co
funcionamento e resolveráselle.
O seguinte paso será que xoguen durante uns 15 minutos, competindo entre eles e
intentando resolver o problema, co nivel de dificultade difícil, mentres conseguen
beneficios. O ganador será o estudante ou grupo que consiga resolver o problema máis
rapidamente.
7.3.4. Actividade 2: Os estudantes fan de profesores e avaliación
Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañara na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase. Esta actividade tamén ten
como obxectivo a avaliación.
O obxectivo principal é que os ganadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave.
Ademais, débese explicar como se relaciona o escenario coa enxeñaría.
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7.3.5. Actividade 3 (opcional): Avaliación dos estudantes
Distribuír o cuestionario de avaliación entre os estudantes para que eles poidan contar a
percepción que teñen do xogo. Para iso proporcionaránselles máis ou menos uns 10
minutos.
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8. Protección fronte a inundacións
8.1. Descrición
O obxectivo principal desta unidade didáctica é que os estudantes coñezan e entendan as
accións básicas a poñer en práctica para previr e controlar unha inundación.
Componse de varias actividades que se explican en máis detalle nas seguintes seccións.
A unidade didáctica está deseñada especialmente para utilizar nas escolas de educación
secundaria, para motivar aos estudantes e para que poidan facerse unha idea do que poden
atoparse en carreiras técnicas, por exemplo Enxeñaría Civil ou Medio Ambiente. Dita
unidade didáctica tamén se pode utilizar nos grados de enxeñaría para presentar conceptos
básicos de procesos de protección do medio ambiente.
Séguese unha estratexia de aprendizaxe baseada en problemas, do inglés PBL
“problem-based learning”. Primeiro, preséntaselles un problema aos estudantes: deben
facer algo na cidade para previr novas inundacións que poidan destruír vivendas e causar
vítimas. Nesta primeira etapa non se lles proporcionará aos estudantes ningunha
información. Poderán xogar e explorar. Máis adiante, os estudantes compartirán os seus
achados e intercambiarán información. O profesor poderá realizar explicacións e introducir
os conceptos principais.
8.1.1. Idade dos estudantes
Maiores de 14 anos.
8.1.2. Duración
Aproximadamente 2 sesións, 2 horas por sesión.
8.1.3. Obxectivos de aprendizaxe
•
•
•
•
•

Aprender os conceptos básicos no campo da protección fronte ás inundacións.
Atopar unha solución utilizando un orzamento.
Espertar a curiosidade entre os estudantes.
Mostrar como a ciencia está presente na vida real.
Motivar e favorecer o traballo en grupo.

8.1.4. Temas
Conceptos básicos de enxeñaría relacionada co medio ambiente e xestión de orzamentos.
Os estudantes traballarán cos conceptos dun xeito entretido, aprendendo mentres resolven o
problema.
8.1.5. Obxectivos do escenario
Redeseñar a estrutura da cidade buscando evitar novas inundacións, recolocar en zonas
seguras á poboación logo dunha inundación, proporcionar servizos de seguridade e saúde, e
manter as finanzas da cidade.
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8.2. Como xogar ao escenario
O xogador ten que redeseñar a cidade e recolocar en zonas seguras á poboación despois de
que ocorran inundacións.
Débense situar de xeito correcto casas e edificios de tal forma que se constrúa unha cidade
segura para vivir.
8.2.1. Introdución
Vista inicial do escenario:
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Os obxectivos do escenario aparecen pinchando na primeira icona da esquerda do menú
inferior da esquina dereita.
8.2.2. Primeira análise xeral
En primeiro lugar, é necesario examinar o deseño existente da cidade, a localización das
inundacións, as casas en ruínas e vivendas, e atopar unha nova localización para recolocar
aos habitantes e para os servizos de saúde e de seguridade.
Trala análise inicial, cando o xogador xa ten unha idea sobre onde recolocar aos habitantes
e establecer novos servizos públicos, os xogadores empezan a redistribuír a cidade.
Cada casa, estación de policía, estación de bombeiros, etc., terá un prezo e un custo de
mantemento.
Os xogadores tratarán de gastar o mínimo do seu orzamento e, ao mesmo tempo, obter o
máximo dos beneficios.

8.2.3. Recursos utilizados
•
•
•
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8.3. Actividade 1: Presentación do problema e xogo con eCity
8.3.1. Descrición
O obxectivo principal desta actividade é que os estudantes consigan entender algúns
conceptos básicos relacionados co control de inundacións mentres xogan con eCity, sen
profundar nin en conceptos nin en termos.
8.3.2. Preparación (para facer polos profesores)
O profesor debería organizar aos estudantes tendo en conta a dispoñibilidade de
ordenadores na súa clase. No caso de que se dispoña dun ordenador por estudante,
traballarán de xeito individual. Se non fose posible, o docente deberá dividir aos estudantes
en grupos, buscando unha organización onde ninguén destaque entre os demais membros
do grupo.
Doutra banda, se é a primeira vez que o docente xoga con eCity, debería lerse previamente
a guía docente dispoñible na plataforma.
8.3.3. Desenvolvemento
Ao comezo o profesor preguntaralle aos estudantes: “Como se poden controlar as
inundacións?”. Os estudantes empezarán a pensar sobre o tema e o docente presentará
eCity. Explicaralles que o problema que teñen que resolver é redeseñar unha nova
distribución da cidade de tal forma que consigan unha cidade segura en materia de
inundacións.
Entón os estudantes, individualmente se hai equipos dispoñibles, empezarán a utilizar eCity
e terán o primeiro contacto co xogo. Serán capaces de probar o xogo e facer as súas
primeiras aproximacións. Neste paso poden investir aproximadamente uns 10 minutos.
Cando finalice o tempo, o profesor preguntaralles sobre dúbidas de funcionamento e
intentará resolvelas.
No seguinte paso, os alumnos xogarán con eCity durante uns 20 minutos e terán que
competir entre eles intentando resolver o problema mentres obteñen resultados. O gañador
será o estudante ou grupo de estudantes con máis beneficios.
8.3.4. Cuestións para discutir na clase (antes/despois da actividade)
•
•
•

Por que ocorren as inundacións?
Pensas que é posible previr as inundacións? Crees que se poden controlar? Como?
Cales son os aspectos máis importantes a ter en conta?

8.3.5. Recursos
Plataforma de xogos eCity – Escenario de prevención fronte a inundacións.
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8.4. Actividade 2: Os estudantes fan de profesores
8.4.1. Descrición
Nesta actividade, o estudante ou grupo de estudantes que gañara na sesión anterior, debe
explicar como xogar ao resto dos seus compañeiros de clase.
O obxectivo principal é que os gañadores expliquen a estratexia que levaron a cabo e as
decisións que tomaron para chegar á súa solución. Esta presentación debería provocar o
debate entre compañeiros, a exposición de dúbidas, a defensa das decisións e ata o
desenvolvemento das habilidades comunicativas dos estudantes. O docente será o
encargado de guiar e axudar, resolverá as dúbidas que poidan aparecer e deixará claros os
conceptos. Debería ademais introducir conceptos crave.
Ademais, o docente pode introducir conceptos ou cuestións que aumenten o coñecemento
dos estudantes. Tamén eles poderán realizar algúns exercicios na casa ou continuar con esta
actividade nunha seguinte sesión.

8.5. Actividade 3: Avaliación
8.5.1. Descrición
Neste caso a avaliación será unha avaliación múltiple: autoavaliación, avaliación entre
iguais e avaliación do profesor.
8.5.2. Previamente
Previamente, o profesor preparará os cuestionarios para os estudantes. Estes cuestionarios
utilizaranse para a autoavaliación e a avaliación entre iguais. Ademais, terá outro tipo de
cuestionarios preparado para avaliar habilidades máis específicas e fará entrevistas en
grupo para detectar debilidades, que lle permitirá mellorar nas seguintes unidades
didácticas.
Se existe equipamento dispoñible na clase, os cuestionarios faranse utilizando por exemplo
Google Docs. No caso de que non sexa posible, faranse os cuestionarios utilizando técnicas
tradicionais, en papel, aínda que a posterior análise sexa máis pesada.
8.5.3. Desenvolvemento
Durante a clase, o profesor distribuirá os cuestionarios para que os estudantes os completen.
Nestes cuestionarios tamén haberá preguntas sobre o profesor, que será avaliado tamén.
Ao final da avaliación individual, os estudantes poderán comezar coa avaliación por pares
ou entre iguais e, ao mesmo tempo, o profesor aproveitará esta oportunidade para facer as
entrevistas en grupo.
Finalmente, o profesor terminará a avaliación na casa facendo a súa propia avaliación dos
estudantes e combinando todos os resultados.
8.5.4. Recursos
Google Docs.
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8.5.5. Momentos e ferramentas para a avaliación
A avaliación pode facerse ao final de cada actividade ou directamente ao final da unidade
didáctica. Pode tamén realizarse por parte do docente ou dos estudantes, ou por unha
combinación de ambos.
Os profesores poden facer unha avaliación global tendo en conta os resultados do xogo, o
bos que son, o tempo que os estudantes necesitan para chegar á solución, etc. Poden tamén
considerar o traballo cos seus compañeiros, a colaboración, o apoio, a existencia de
actitudes de liderado, ou ata cantas veces tiveron que intervir. Ademais, tamén poden facer
unha proba oral ou escrita, ou probar directamente con eCity, para avaliar os coñecementos
adquiridos polo alumno.
Se o estudante é quen realiza a avaliación pode ser unha autoavaliación, unha avaliación
completa do sistema ou ata que sexa el mesmo quen avalíe aos seus compañeiros. Coa
autoavaliación, o obxectivo é chegar a que os estudantes sexan autocríticos e que pensen
sobre o que fixeron ben e o que fixeron mal. No caso da avaliación xeral do sistema
búscase unha percepción xeral dos estudantes de eCity. A avaliación por pares é unha
avaliación subxectiva, onde a miúdo a competencia é máis importante que actuar de xeito
xusto.
Para facer a avaliación, sexa do tipo que sexa, pódense utilizar diferentes técnicas:
cuestionarios, entrevistas, exercicios, presentacións, test, etc.
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