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          INFORMACIÓNS DE PRENSA : 
 
                                       Novas recollidas do xornal La Voz de Galicia durante o ano 2008  
                                        e, de xaneiro a maio do 2009, relacionadas con: 
                                       a) Produción, elaboración e investigación do viño en xeral e do albariño        
                                           en particular. 
                                        b) Alcol,efectos sobre o organismo,alcol e condución. O botellón e  
                                            o seu debate social 
       

   RELACIÓN DA INFORMACIÓN RECOLLIDA COA FÍSICA E QUÍMICA, E A 
            ACIÓN TITORIAL : 
 
             TEMÁTICA CURRICULAR DESENVOLVIDA, ASPECTOS XERAIS : 

• Elaboración do viño no laboratorio:  
• Aplicación do método científico. Hipótese de partida 
• Seguimento da fermentación no laboratorio  
• Medición de magnitudes: % azucre, grao alcohólico, acidez…. 
• Compoñentes do viño. Formulación, reaccións químicas. 
• Métodos de separación de substancias: destilación, filtración, cromatografía… 
• Elaboración dun informe científico polos alumnos en Word e PowertPoint. 

             ACCIÓN TITORIAL 
Tratárase o tema do alcol, aspectos físicos e químicos,o alcol e os seus efectos no 
organismo,o alcohol, as drogas e o botellón, e relación alcol e mortes na estrada.    
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DO VIÑO AO BOTELLÓN 
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1.1. APLICACIÓN DO XORNAL NA AULA. AS COMPETENCIAS BÁSICAS 
DA UNIDADE DIDÁCTICA “DO VIÑO AO BOTELLÓN”. 

 
Coas competencias básicas e o informe PISA aparece un novo paradigma para a educación que marca 
as liñas e principios xerais da educación actual. O proxecto DeSeCo (1996-2006) para 33 países da 
OCEDE elaborou un marco teórico conceptual para definir e seleccionar as competencias claves e así 
determinar indicadores estatísticos, (o informe PISA fundaméntase neles) combinando habilidades 
prácticas e cognitivas, coñecementos, motivacións, valores, actitudes, emocións e habilidades sociais.  
O artigo 6, Título preliminar, Capítulo III da LOE, fai referencia explícita ás competencias básicas 
que debe conseguir o alumnado básico no ensino secundario. A aplicación do xornal na aula a través 
dunha unidade didáctica como neste caso (do viño ao botellón) permite un desenvolvemento desas 
competencias que a continuación se describen: 
 
1.1.1.  Interacción co mundo físico. Pensamento científico 
 
O alumno, e mesmo o mestre, desenvolve esta competencia ao facer un tratamento da noticia dende 
unha perspectiva científica, levando á aula e ao laboratorio os procesos de investigación e aprendizaxe 
necesarios para interpretar e dimensionar de maneira real a ciencia, os principios e as leis que as 
rexen. 
A noticia permite fixar o tema a tratar e formular hipóteses elaboradas polo profesor e os alumnos. 
Facer viño no laboratorio precisa unha ordenación e sistematización dos coñecementos científicos 
adquiridos. O emprego de aparellos de medida e reactivos a empregar poñen en marcha unha cadea de 
actividades experimentais que enriquecen e amplían o proceso de aprendizaxe, difícil de conquerir 
con outro enfoque metodolóxico. (ver apartado 1.7). As noticias que van aparecendo sobre o viño 
dende a maduración, tempo meteorolóxico, proceso de fermentación obtención de alcol etc., tecen 
unha rede de coñecementos que xorden e desenvólvense dun xeito gradual e á vez complementario, 
ganando unha dimensión interdisciplinar con outras materias, o mesmo cunha acción titorial 
encadeada coa aprendizaxe na aula.  
 
 

 
O laboratorio centro de interacción da nova do xornal co mundo físico 
 
A interrelación da noticia co mundo físico é unha necesidade do propio proceso de investigación, 
tanto dende unha perspectiva ética, coma de busca e defensa do medio ambiente. É preciso coñecer 
que a obtención do viño leva consigo a aplicación de substancias fitosanitarias que na maioría dos 
casos son moi prexudiciais para o contorno, e que o propio viño está sometido a unha química 
particular na súa elaboración, necesitando tratamentos que son necesarios controlar.  
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Tratar o tema do botellón empregando as múltiples noticias do xornal, dándolle dimensión físico-
química ao protagonista (neste caso é o alcol), estudar os efectos no organismo, a súa connotación 
coas drogas, a condución e accidentes de tráfico, danlle ao problema unha nova dimensión social para 
o seu tratamento na aula ou titoría. 
Elaborar viño no laboratorio para os propios alumnos, e coas súas propias uvas é, por si mesmo, un 
proxecto emocionante. A aula actívase e revulsiónase, o laboratorio transfórmase nunha adega 
improvisada, o material do laboratorio baixa das vitrinas, os aparellos de medida póñense a proba, a 
información flúe en todas as direccións e as preguntas e respostas sucédense sistematicamente nun 
proceso vivo de aprendizaxe. A autonomía desenvólvese de xeito paralelo e a disciplina asúmese 
como necesaria, creando un clima favorable para aprender.  
 
1.1.2. Competencia lingüística. 
 
Esta competencia vai implícita ao tratamento da propia noticia do xornal, á súa lectura comprensiva, á 
capacidade de síntese, etc. Pero non só a lectura das noticias e artigos relacionados co viño, o alcol  e 
o botellón afondan nesta capacidade, senón tamén a forma de interrelacionarse dos alumnos en cada 
situación, a súa expresión á hora de presentar os seus traballos, empregando a linguaxe oral e a 
linguaxe informática, mais tamén se afonda na comprensión de textos noutras lingoas relacionadas co 
tema (inglés, francés, etc.). 
 
 

 
 
 
 
1.1.3. Competencia matemática 
 
No desenvolvemento desta unidade didáctica as matemáticas van estar presentes como unha forma de 
aplicación directa a esta experiencia concreta. A necesidade de medir e ordenar magnitudes físicas e 
químicas no proceso de elaboración do viño (masa, volume, densidade, presión, temperatura, 
concentracións, acidez (pH), velocidade de sedimentación) fai necesario o manexo matemático do 
cambio de unidades, factores de conversión, confección e interpretación de gráficas e táboas, e a 
aplicación de programas informáticos a estes casos. A noticia toma deste xeito novas dimensións e a 
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matemática aparece coma unha ferramenta de gran utilidade para mirar a realidade tamén dos 
números dende a aula cara fóra.  
 

Gráficas obtidas da experimentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. As  competencias dixitais e as TICs.  
 
Na unidade didáctica a tratar garántese dun xeito profundo e exhaustivo, o emprego adecuado das 
tecnoloxías da información. Dende a propia noticia que aparece no xornal escrito, á busca de 
información nos diferentes medios e Internet sobre a uva, o viño, a súa elaboración, os destilados, fai 
que o manexo destas ferramentas sexan imprescindibles para o desenvolvemento do tema “do viño ao 
botellón”. 
Pero un desenvolvemento da competencia e emprego das TICs non pode quedar só niso. Os alumnos 
manexarán as tecnoloxías, codificando a información, elaborando un informe en soportes 
informáticos, etc. A confección en Word e PowerPoint dese informe, e a súa exposición pública na 
aula ante o profesor e os demais alumnos permitirá poñer en práctica a necesidade de dominar e 
aplicar as TICs aos procesos de investigación, sendo a propia noticia do xornal a xénese do proceso 
informativo. Insírese ademais neste proceso un mecanismo de autovaloración único e de dimensión 
imprevisible, tanto para o alumnos coma para o propio profesor que necesita dunha posta ao día 
permanente no emprego das TISs e na súa aplicación á aula. 
En resumo, o desenvolvemento desta unidade didáctica permite avanzar nunha competencia básica 
fundamental para a aprendizaxe. 
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Presentación do traballo en PowerPoint por parte dos alumnos. 
 
 
 
“o 90 % do que dicimos e facemos tendémolo a lembrar despois de dúas semanas, mentras 
que só lembramos o 50 % do que vemos e oímos” (cono de aprendizaxe de Edgar Dale) 

 
 
 
1.1.5. Competencia social e cidadá 
 
Esta competencia non é só exclusiva dunha materia concreta. O resolver conflitos,e participar de xeito 
efectivo en igualdade e respecto mutuo requiren unha implicación de todos. O emprego do xornal na 
aula pasa a ser unha ferramenta obvia para desenvolver estas competencias; o traballo en grupo ou 
individualizado leva consigo unha implicación directa e relacional co que está a suceder fóra dela. As 
visitas a adegas e cooperativas de viño, ao centro enolóxico de Ribadumia, organizar charlas e 
conferencias de expertos e agricultores, conectan a realidade social exterior e o centro. Saber como se 
fai un viño e todo o que leva consigo require formación, dedicación e esforzo. Resolver problemas 
relacionados co tema, argumentar a calidade dun viño, experimentar o traballo en cooperación, son 
cuestións que se poñen de manifesto e con enorme riqueza na aprendizaxe ao desenvolver a unidade 
didáctica onde as novas se suceden de maneira sistemática, nun proceso de entendemento aula-
sociedade. 
Os coñecementos sobre o alcol, os seus efectos, enriquecen e avivan o debate na aula xerado pola 
noticia. Un problema candente como é o botellón enfocado dende unha perspectiva titorial permite 
ampliar e dispor de argumentos propios vividos e experimentados na aula. En definitiva permite 
afondar nunha formación cívica e crítica, difícil de conquerir nunha educación cerrada á contorna e 
allea aos problemas dos alumnos e da sociedade en xeral. A noticia é a chave que abre o cofre de 
Aladino. 
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1.1.6. Aprender a aprender. 
 
Esta competencia básica permite que a mente e o razoamento se empreguen para xerar coñecemento, 
pero non só dun xeito temporal, senón  para toda a vida.  
 
 
 
 
CANDO APRENDAS A USAR A MENTE NUNCA  
MÁIS VAS PODER DEIXALO 
 
Kart Barry Sharpless (Nobel de Química 2001) 
La Voz de Galicia (18-12-08) 
 
 
Os alumnos descobren nesta unidade didáctica coñecementos xerados pola propia noticia, de algo que 
coñecen e que viven. O viño está presente na súa vida cotiá e o alcol e o botellón aparecen coma unha 
realidade social coa súa problemática engadida. 
Coñecer é aprender como interrelacionar os coñecementos da aula e aplicalos á problemática do 
botellón é fundamental para afondar nos coñecementos e nas habilidades sociais: organizar o tempo, 
empregar novas ferramentas para acceder a máis información e descubrir novos temas relacionados 
coa unidade didáctica. Desencadéase dese xeito un proceso imparable de aprendizaxe difícil de frear e 
que se manterá ao longo da vida. 
“Como mola”!, dicían varios alumnos cando visitaron o centro enolóxico, ao  comprobar que o 
aprendido na aula lles valía para interpretar a investigación que se facía alí. Contestaban 
orgullosamente a preguntas que os técnicos lles facían sobre o tema do viño e sentíanse orgullosos 
cando se transformaron en produtores do seu propio viño, !como mola”!, dicían cando etiquetaban as 
súas botellas, ou destilaban o seu viño. 
 
 
1.1.7. Comprender o noso patrimonio cultural. 
 
Non só o alumno ten que aprender a deleitarse  coa literatura, a música, ou o cine, senón que tamén é 
preciso valorar por si mesmo o patrimonio cultural que rodea unha temática determinada como é a 
cultura do viño, a súa literatura, a súa poesía, (o guión elaborado para a realización do DVD que 
forma parte deste traballo ten un gran compoñente poético), os seus museos, as cooperativas, etc.  
A arquitectura e a paisaxe plasmadas no territorio cos diferentes  emparrados das viñas, a arquitectura 
das adegas, dos furanchos, son competencias engadidas ás anteriores. A unidade didáctica 
transfórmase así nunha ferramenta de achega para comprender e preservar un patrimonio cultural vivo 
e dinámico do que todos formamos parte. 
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1. 2. XUSTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA ELIXIDA. 
 
A importancia económica e social que ten actualmente o viño albariño no Salnés e no Baixo Miño fai 
que cada vez aumente o seu cultivo,que proliferen as adegas e cooperativas, e que prestixiosos 
especialistas percorran a zona para intercambiaren as súas experiencias e tamén aprendan das de aquí. 
 
 
 

 
 
Esta unidade didáctica dedicada á elaboración do viño parte da concepción de que os alumnos xa 
dende moi cedo están en contacto coa produción e elaboración do viño, ben como consumidores, ou 
como participantes nas festas de exaltación, ou tamén porque o elaboran nas súas casas. Polo tanto 
adquirir coñecementos sobre o tema no seu centro educativo axuda a que se formen canles de 
información de cara ás súas familias, amigos, e á sociedade en xeral. 
A importancia desta unidade didáctica é maior ao estender o estudo do viño ao alcol e á problemática 
do botellón, feito social que se está dando hoxe na xuventude e que é necesario tratar no ámbito 
educativo o botellón como tratamento didáctico.(ver apartado 3.2.. Xustificación.) 
 
1.2.1. Un feito que percorre o instituto. 
 
É un feito coñecido no noso centro a elaboración de viño no laboratorio de Física e Química. Os 
alumnos que participan amosan os seus viños e destilados aos demais alumnos e profesores, 
comentando o que fan no laboratorio, partindo dunha noticia do xornal, producíndose un interese no 
que todos queren participar. “Profe para o ano imos facer viño, ou non?,” din os que aínda non 
participaron ou ,“cando volvemos facer viño profe?” os que xa participaron na súa elaboración e 
estudo. 
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Cada grupo de alumnos que teñen participado nesta unidade didáctica están orgullosos de ter feito o 
seu viño, do seu proceso de investigación, dos seus coñecementos adquiridos. O importante é darlle 
carácter científico ao proceso, interrelacionar os coñecementos do currículo coa actividade 
investigadora, e proxectar eses coñecementos á sociedade circundante.  
O propio proceso dálle á unidade didáctica elixida unha dimensión non só interdisciplinar, senón un 
carácter transversal, estendéndose a cursos do mesmo nivel, así como un carácter vertical proxectado 
a cursos superiores que asumen responsabilidades de maior envergadura e tratamento científico, tanto 
dende o punto de vista teórico coma práctico. (ver apartado 1.7)  
Os alumnos deste xeito, elaborando viño no laboratorio e investigando de maneira científica, 
achéganse dunha forma orixinal, atrevida e excitante á Ciencia. 
Se a todo isto lle sumamos como proxección da investigación, o tratamento do problema do botellón 
inserido na acción titorial, onde os alumnos deberán coñecer que substancias alcólicas se toman, ou 
que licores, que efectos produce o alcol no organismo, así coma os efectos colaterais na xuventude, 
alcol-condución, entón o proceso de ensino-aprendizaxe toma unha dimensión única, onde non só os 
alumnos, senón tamén os profesores e o propio centro, participan desa experiencia, que se espalla aos 
pais e logo fana propia. 
 
“preocúpame ver a España e EEUU nunha tendencia na xuventude a apartarse da ciencia. Mesmo os 
máis dotados prefiren outras profesións. Deben facerse grandes esforzos para atraelos á ciencia e 
amosar o excitante que esta pode ser.”  
 

Lyn Evans. Director do LHC do CERN 
 

En resumo, a intención desta unidade didáctica é demostrar que se pode construír un corpus 
pedagóxico empregando artigos do xornal sobre diferentes temas que alimentan e canalizan a 
educación na práctica diaria da aula. Sen caer no eclecticismo infundado nin no seguidismo abstracto, 
pódese ordenar dun xeito científico e ordenado un corpus de aplicación do xornal na aula, 
seleccionando, estudando e organizando as noticias arredor dun tema de interese como é o caso do 
“viño ao botellón”. Este corpus pode engarzar perfectamente no desenvolvemento curricular dunha 
materia concreta, como neste caso a física e química, pero aínda máis, pode dárselle unha dimensión 
global e interdisciplinar a través da acción titorial que, sen excluír unha da outra, se compleméntan 
dun xeito global e significativo. 
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1.3. RELACCIÓN DAS NOVAS DO XORNAL (LA VOZ DE GALICIA) COAS 
MATERIAS CURRICULARES.  

 
 
1.3.1. Aspectos xerais. 
 
DATA TITULAR MATERIA CURRICULAR 

17-10-07 Alcol, mocidade e máis 
velocidade, unha fórmula mortal 

- Relación alcol-condución 

18-10-07 “Los alcaldes de las ciudades 
gallegas...” 

- Acción titorial: alcol, efectos 

29-10-07 “Orozco irrumpe por sorpresa en 
el botellón....” 

- Alcol-botellón 

13-11-07 “Dieron positivos dos 
conductores...” 

- Relación alcol-condución. 

16-2-08 “El mildiu provocó pérdidas...” - Estudos das enfermidades do 
viño, axentes patóxenos e 
clasificación, bacterias....) 

- Tratamentos: aspectos químicos: 
sulfatos, cobre, organoclorados, 
organofosforados... 

14-3-08 “La misión biológica emprende 
unha investigación” 

- Relación % azucre acidez. 
Ácidos mosto e uva. 

 
21-3-08 
 

“La Guardia Civil envió al juez a 
200 conductores por 
alcoholemia” 
 

- Efectos do alcol na condución, 
concentracións límite 

26-3-08 “Parker destaca unha treintena 
de Albariños” 

- Calidade dos viños. 

3-4-08 “Los bodegueros exigen que se 
retiren las referencias al vino en 
la Ley de drogodependencia” 

- Estudo do alcol, efectos. Os 
destilados.  

- Acción titorial: relación alcol-
drogas 

11-4-08 “El rendimiento de la uva abre 
brecha...” 

- Rendimento, prezo uva 

4-9-08 “La lluvia despierta 
preocupación 

- Estudo do tempo meteorolóxico, 
isobaras, anticiclón... 

23-9-08 “La previsión de un anticiclón 
permite iniciar la vendimia en 
Rías Baixas” 

- Estudo da influencia do clina na 
uva e a súa maduración 

 “Terras Gauda” estrena la - As levaduras, tipos, funcións... o 
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24-9-08 primera levadura gallega de 
albariño patentada por el CSI”. 
“Stephen Hawking hablará con 
jóvenes de secundaria  
 

ADN das levaduras 

29-9-08 “Despejado en general, salvo en 
el litoral norte 

- Aspectos físicos 
- Análise do mapa de isobaras 
- Situación do anticiclón 
- Evolución do tempo sengundo o 

mapa 
2-10-08 “Nublado y lloviznas...” - Estudo do desprazamento da 

borrasca e anticiclón 
3-10-08 “Situación inestable y moderada 

caída de las temperaturas” 
- Idem 

6-10-08 “El gobierno propone el 
Alcolokk 

- Relación alcol-condución 

7-10-08 “Rías Baixas recoge menos 
producción” 
“Inestabilidad admosférica con 
lluvias dispersas” 

- Influencia do tempo na 
maduración, acidez 

- Influencia e desprazamentos da 
borrasca. 

16-10-08 “Rías Baixas vende sus vinos en 
Madrid...” 

- Que melloras son necesarias nun 
viño. 

- Como se mellora a calidade dos 
viños 

- Factores que inflúen na calidade 
20-10-08 “400 años de Torricelli - Estudo da experiencia de 

Tonicelli, aplicacións ao estudo 
do tempo meteorolóxico. 

- Unidades de presión, 
equivalencias. 

 
24-10-08 “Más que por el alcoholismo, el 

botellón es peligroso porque 
hace que el joven no escoja 
bien” 

- Relación alcolismo botellón na 
xuventude. 

24-10-08 “Rías Baixas cierra la vendimia 
con 18,9 millones.. 

- Estudo do proceso de 
elaboración do viño. 

- Estudo da calidade do viño: 
concentración, acidez, 
composición química.... 

5-11-08 “El consumo de alcohol y tabaco 
descienden a niveles de 1997 

- Acción titorial: alcol, botellón 
drogas. Estudo comparativo 

24-11-08 “Botellón: es tiempo de hacer - Efectos do alcol, límites 
5-12-08 ”75 años del fin de la ley seca” - Acción titorial: debate alcol, 

mafias 
24-11-08 “Botellón: es tiempo de hacer - Efectos do alcol, límites 
24-12-08 “Los conductores creen que cada 

cuatro... 
-  

5-2-09 “contra el supuesto garrafón, 
laboratorio 

- Analise de viños: ph, acidez, 
grao alcólico, sulfuroso, etc. 
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Destilación 
8-2-09 “Martín Códax y sus 39 

premios” 
- Idem 
- Factores de calidade do viño. 

12-3-09 “Aquí se pueden elaborar los 
mejores vinos del mundo...” 

- Calidade do viño, variedades, 
cubas. Variables de calidade: 
acidez, grao alcólico... 

23-3-09 “Galicia perdió 86 menores...” - Relación alcol-mortes na estrada 
24-3-09 “Sangría de jóvenes muertos...” - Grao alcolico das diferentes 

bebidas... 
2-4-09 “Solo el 20% de los españoles 

creen...” 
- Problema social do botellón. 
- Culpabilidades pais sistema 

educativo 
4-2-09 “Rías Baixas recibieron 

premios.. 
-     Calidade dos viños albariños 

1-4-09 “El vino ya no se bebe, se 
come....” 

- Calidade organoptica do viño, 
composición química do viño, 
compostos orgánicos e 
inorgánicos, acidez, grao 
alcólico, color 

2-4-09 “Solo el 20% de los españoles 
cree que el botellón....” 

- Acción titorial: análise do estudo 
sociolóxico, relación botellón, 
pais, sistema educativo. 
Propaganda do alcol. 
Publicidade 

17-4-09 “El CSIC crea un derivado de la 
uva...” 

- Estudo da célula. 
- Concepto de oxidación redución, 

e calidade de vida. 
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1.3.2. Contidos específicos a desenvolver 
 

 
 
 

O Sistema internacional de unidades                   
Múltiplos e submúltiplos                                     
Factores de conversión 
Densidade. Medida 
 

 
3ª ESO                               4 horas 
 
4ª ESO (repaso)                 1h 

Estudo e aplicación do método científico: 
Hipótese, investigación e conclusións. 
Erros e aparellos de medida 
 
 

 
3º ESO                                3 horas 
 
4º ESO 
Repaso e aplicación             2 horas 
  

Estudo do tempo metereolóxico: 
Presión, experimento de Torricelli 
Temperatura Kelvin, escalas 
Humidade, altas e baixas presións, mapas de  
isóbaras. 
 

 
 3º ESO (iniciación)             3 horas 
 
  4ª ESO (aplicación)            3 horas  

Métodos de separación de substancias, 
experiencias de filtración, destilación, e 
cromatografia do viño no laboratorio 
A destilación para determinar o grao alcólico. 
Destilación e cambios de estado. 

 
3ª ESO (iniciación e práctica) 2horas 
 
4º ESO (realizacións pract.)    4 horas 
 

Formulación química. Compostos orgánicos e 
inorgánicos.  
O alcol etílico. Propiedades físicas e químicas. 
Compostos do mosto e do viño, fórmulas. 
Reaccións químicas do viño, tipos, axustes, 
A acidez, concepto, o pH, a súa medida. 
 

 
3º ESO (iniciación)                  4 horas 
  
4º ESO  
(aplicación e práctica)               4 horas 
    

Reaccións de neutralización, indicadores 
Valoración dun viño no laboratorio  
Conservantes químicos, o SO2.    
 

   
4º ESO (aplicación e prácticas) 4 horas 

 
Elaboración dun informe científico en  Word e  
PowerPoint. 
 Táboas.Gráficas. Conclusións 

 
 3º ESO (iniciación)                  2 horas 
 
 4º ESO (aplicación)                  4 horas 
 
 

Exposición pública do informe feito aos 
demais alumnos na aula de informática. 
 
Autoavaliación dos traballos expostos 
 
 

 
 
4º ESO (aplicación)                   3 horas 
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1.4. OBXECTIVOS A CONSEGUIR. 
 
1.4.1. Obxectivos xerais. 
 

• Inserir os coñecementos das ciencias na vida cotiá, a través dunha nova de interese do xornal. 
• Afondar na pedagoxía activa coa participación directa do alumnado no desenvolvemento do 

tema a tratar. 
• Desenvolver a través da unidade didáctica as competencias básicas e unha educación en 

valores, como fin da propia educación. 
• Abondar na interrelación de coñecementos xerados nunha dialéctica ciencia-tecnoloxía-

sociedade (C-T-S). 
• Crear no alumnado novas expectativas de aprendizaxe, motivacións e posturas críticas 

fundamentadas sobre o tema e a súa problemática. 
• Estender o tema da acción titorial dun xeito complementario e globalizador. 

 
 
1.4.2. Obxectivos específicos. 
 

• Extraer e seleccionar artigos do xornal e parágrafos de interese para o tema. 
• Desenvolver e aplicar a metodoloxía científica: hipótese de partida, experimentación, 

conclusións. 
• Coñecer e manexar reactivos, aparellos e material de laboratorio. 
• Aplicar as TICs ao proceso, realizando os alumnos un informe global da unidade didáctica en 

Word e Power Point. 
• Análise e debate do problema do botellón na sociedade. 

 
 

 
 
Manexo e emprego  de material de laboratorio e reactivos
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1.5. MODELO GLOBALIZADOR E DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA  

PARA A UNIDADE DIDÁCTICA. 
 
 
A nova do xornal elixida con criterio innovador para proxectar a realidade na aula e viceversa, 
transfórmase nun nexo de unión e interacción comunicativa entre os elementos do currículo e tamén 
nos ámbitos circundantes ao mesmo, aula centro e contorna social. 
Unha diagnose adecuada como primeira fase do proceso e logo un desenvolvemento dos obxectivos, 
actividades, contidos… como segunda fase e unha terceira fase que sería o proceso avaliativo, 
completarían o proceso global. A unidade didáctica alcanza así unha interacción comunicativa e 
globalizadora dos elementos do currículo e os seus ámbitos, dándolle unha unicidade e 
sistematicidade á devandita unidade dende o punto de vista científico e pedagóxico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ESQUEMA DIDÁCTICO GLOBALIZADOR 
INTERACCIÓN 

COMUNICATIVA ALUMNADO PROFESOR/A

OBXECTIVOS 

NOVA 
DO 

XORNAL 

ACTIVIDADES 

EXPERIENCIAS 
CONTIDOS 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

AVALIAC
IÓ

N

FEED-BACK

Esquema elaborado polo autor do traballo baseado no modelo globalizador e de 
interacción comunicativa de M. Revilla (1982) 

INICIAL 
 
FORMATIVA 
 
SUMATIVA 
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1.6. TRATAMENTO METODOLÓXICO  DAS NOVAS DO XORNAL 
 
 

Avaliación inicial Avaliar o nivel de 
coñecementos do tema. 
Cuestionario curto 

Lectura individualizda da 
noticia do xornal 

Subliñado dos parágrafos 
de interese científico 

 
 
 
Punto de partida 

Busca de información Emprego de fontes de 
información: libros, 
internet, tv. 

Secuenciación e 
seguimento (a diario) da 
noticia 

Debate en grupo sobre os 
parágrafos científicos 

Matizacións e orientación 
do profesor 

Contextualizar obxectivos Inserilos no curriculo: área, 
nivel, curso 

Selección dos contidos Inserir no currículo 
contidos conceptuais e 
prácticos 

 
 
Contextualizar a noticia no 
ámbito educativo 

Actividades de 
profundación teórica 

Inserir no currículo 
actividades motivadoras. 
Emprego de estratexias 

Experimentación 
 

Experimentación e 
investigación do problema 

 
Recursos 

Materiais de soporte 
gráfico e escrito. Emprego 
das TICs. 
Material de laboraorio 

 
 
 
A noticia coma tratamento  
científico 

 
 
Conclusións 

Analizar as conclusións. 
Elaborar polos alumnos un 
informe en Word e Power 
Point. 
Expoñer o informe  
Global do proceso 
Traballo individualizado e 
probas escritas 

 
 
 
Avaliación final 

 
 
Avaliación 

Traballos e informes 
realizados e autoavaliación 
(polos alumnos). 
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1.7. O XORNAL NA AULA COMO REVITALIZADOR DA METODOLOXIA 
DAS CIENCIAS. 

 
Os problemas actuais para o ensino das Ciencias en xeral e da Física e Química, en particular, como 
materias experimentais, céntranse en varios aspectos: unha metodoloxia inadecuada co emprego do 
libro de texto como única referencia ou, mesmo coa achega de apuntamentos por parte do profesor 
para desenvolver unha programación estruturada en temas sen conexión, estancos; unha falla de 
motivación do alumnado e, mesmo, do profesorado ao non interconectar os coñecementos científicos 
da aula coa realidade que nos circunda, carecendo, ademais dunha adecuación das novas tecnoloxías 
da información ás ciencias experimentais 
O emprego do xornal na aula coa escolla axeitada da noticia pode romper as trabas anteditas, ao darlle 
unha dimensión científica a un tema de actualidade vinculado coa comunidade, tanto a nivel local 
como a un nivel máis amplo, precisándose para iso unha nova interrelación entre a teoría e a práctica, 
entre a ciencia e a tecnoloxía, e por suposto entre a ciencia e a sociedade. En resumo unha 
aprendizaxe significativa fundamentada na teoróa sociocrítica.  
 

 
 
Interrelación teoría e práctica 
 
O alumno coa axuda estimada do profesor terá que romper o mecanismo de mero reprodutor de 
coñecementos para convertirse en parte activa do proceso de aprendizaze, seleccionará e formulará 
hipótese, investigará na aula, empregará as TICS, codificará os datos da súa investigación, elaborará 
gráficas e cadros, e contrastará as hipóteses. Ademais, será capaz de buscar a interrelación da noticia 
co que está a acontecer fóra da aula, dándolle sentido a esa aprendizaxe dunha forma crítica, 
potenciando así, a súa autoestima, e transformándose nun axente activo e valedor entre os seus 
compañeiros, na casa e no seu contorno social. 
A todo isto hai que engadir a mellora da motivación (ver cadros de avaliación 1.8.1.), a potenciación 
da creatividade, o reforzamento da empatía, mellora do clima escolar na aula e no centro, valores 
determinantes para conquerir resultados académicos satisfactorios. 
 



 
 

 20

1.8. PROCESO AVALIATIVO 
 
 
4º ESO-C 
 

0

2

4

6

8

10

Part Apzxe Novas tec Realid Autorre

Puntuación

 
 
  

3º ESO-A 
 

0

2

4

6

8

10

Partic Apzxe Novas
Tec

Realid Autorr

 
1.8.1. Avaliación do emprego do xornal na aula. 
 
As experiencias sobre a aplicación do xornal na aula realizadas polo autor do traballo e avaliadas a 
base de cinco estatísticos descritos deron como resultado o seguinte: 

• No curso 3º ESO a aprendizaxe, a aplicación de novas técnicas de traballo, a conexión do 
coñecemento da realidade e a autorealización lograron unha puntuación maior de sete (ver a 
gráfica que se xunta máis arriba), e só un pouco máis baixa a puntuación en participación. 

• Como podemos observar na gráfica para as puntuacións dos 5 estatísticos valorados para  4º de 
ESO, superan o valor de 7, situándose arredor de 8. 

• Isto estanos a indicar que o emprego axeitado do xornal na aula, neste caso concreto, na 
materia de física e química, con metodoloxía innovadora e participativa, logra unha aceptación 
global moi importante nos dous cursos, pero máis aínda no 4º da ESO, garantindo deste xeito 
unha avaliación moi positiva do proceso para conquerir obxectivos previstos e polo tanto unha 
continuidade na aplicación metodolóxica sucesiva na mellora do proceso de ensino-
aprendizaxe. 
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1.8.2. Cuestionario de avaliación final 
 
Para facer unha avaliación global sobre o traballo realizado sobre a elaboración do viño e os efectos 
do alcol e drogas na saúde, pedimos que respondas ás seguintes preguntas con total  sinceridade, posto 
que o anonimato de dito cuestionario está garantido. Lé atentamente cada pregunta e responde 
segundo o seguinte criterio: 
1 = totalmente en desacordo, 2 = algo en desacordo, 3 = nin de acordo nin en desacordo, 4 = bastante 
de acordo, 5 = totalmente de acordo. 
 

1. O coñecemento adquirido nesta experiencia axúdame a comprender mellor sucesos que 
ocorren no meu contorno 
1 2 3 4 5 

2. A miña participación nas actividades realizadas no traballo sobre o viño foi menor que nas 
outras clases 
1 2 3 4 5 

3. A realización das prácticas e a acción titorial axudáronme a comprender o proceso de 
elaboración do viño e os efectos do alcol sobre a saúde 
1 2 3 4 5 

4. Creo que sería mellor afondar nos coñecementos co libro de texto e non introducir este tipo de 
traballos 
1 2 4 4 5 

5. Considero que esta experiencia non me achegou nada útil para a miña vida 
1 2 3 4 5 

6. A lectura do xornal e as prácticas do laboratorio xunto coa acción titorial axudáronme a 
comprender o problema do alcol e as drogas 
1 2 3 4 5 

7. Considero que con estas experiencias non aprendín nada novo 
1 2 3 4 5 

8. A miña implicación no traballo sobre a elaboración do viño foi maior que noutras aulas 
1 2 3 4 5 

9.  Non logro conectar os coñecementos adquiridos co que sucedo ó meu redor 
1 2 3 4 5 

10. Síntome satisfeito comigo mesmo polo traballo realizado e polo que este me achegou 
persoalmente 
1 2 3 4 5 

 
Dimensión a avaliar 

 
 Participación: item 2 (-), item 8 (+) 
 Aprendizaxe de coñecementos: item 3 (+), item 7 (-) 
 Adquisición de novas técnicas de coñecemento: item 4 (-), item 6 (+)  
 Conexión do aprendido coa realidade: item 1 (+), item 9 (-) 
 Autorrealización: item 5 (-), item 10 (+) 
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1.8.3. Avaliación do alumnado 
 
 
 

Avaliación Instrumento Aspectos a avaliar 
 
 

De diagnóstico 

 
              Cuestionario 

Debate grupal 

Coñecemento inicial sobre o 
tema a tratar tomando como 

guía das novas do xornal de “La 
Voz de Galicia” 

 
 
 

Cualitativa 

Observación directa 
Fichas 

Actividades escritas 
Realización de prácticas de 

laboratorio 
(Manexo de aparellos) 

Participación no tema 
Actitude crítica 

Grao de coñecementos 
adquiridos e profundización 

Manexo de aparellos 
Manexo de conceptos e 

aplicación ao caso 
 

Cuantitativa 
Realización dun informe 

individualizado ou por grupos 
sobre a unidade didáctica, 

empregando as TICs 

Presentación, orde, contido, 
rigorosidade, fontes de 

información e conclusións 

 
Autoavaliación do informe 

realizado 

Exposición na aula de 
informática o informe en Word 

e PowerPoint 

Calidade técnica na aplicación 
das TICs. 

Presentación 
Exposición audiovisual e oral 

Avaliación Instrumento Aspectos a avaliar 
 
 
 
 
 
Avaliación global do proceso 

 
 
 

 
Cuestionario tipo test 

Valorar segundo diferentes 
factores: 

1. Participación do 
alumnado 

2. Coñecementos 
adquiridos 

3. Autorrealización 
4. Conexión coa realidade 
5. Adquisición de novas 

técnicas de 
coñecemento. 

 
 
 
“os factores decisivos para mellorar a calidade do ensino non son facilmente cuantificables” 
Consultora Mc Kinsey (USA). 
 
“How the world`s best perfonrmings Schools Systems come out top” 
(análise do informe PISA). 
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II. UNIDADE DIDÁCTICA: DO VIÑO AO BOTELLÓN 
                                                               PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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2.1. GLOBALIZACIÓN DA UNIDADE 

 
Esquema globalizador  
 
 
 
 

 
 
C6H12O6 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVA MOSTO 

VIÑO 

LEVADURAS FERMENTACIÓN ANAERÓBICA  

CH3-CH2OH 

AUGARDENTES, 
LICORES, LICOR 

CAFÉ 

BOTELLÓN 
BEBIDAS 

DESTILACIÓN 
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2.2. MADURACIÓN DA UVA 
• O acio vai aumentando a súa masa, dependendo do tempo meteorolóxico. 
• A medida que aumenta a maduración, aumenta a proporción de azucre e, paralelamente, 

diminúe a súa acidez (os responsales da acidez son os ácidos tartárico e málico) 
• Cando o grao de azucre é o adecuado, vendímase 

Actividade: estudo e seguimento dos mapas metereolóxicos durante a vendima. 
 
2.3. ENFERMIDADES DA VIÑA 
 

‐  Oidio 

‐  O fungo desenvólvese sobre follas, brotes e 
froitos, apreciándose neles as típicas manchas 
brancas. Os danos máis importantes son os 
causados aos froitos.  
A borra pode cubrir follas, acios ou ramas e 
provoca deformacións, engurrado de follas. 
Tratamento:O mellor método para combatir esta 
enfermidade é o xofre 

‐  Mildeo 
Ataca sobre todo a follas. 
Na primavera aparece a típica mancha aceitosa na cara da folla dun verde apagado e 
amarillenta e polo envés, coincidindo con ela, unha borra algodonosa. As follas terminan 
secándose.  
No outono, en follas envellecidas, poden aparecer síntomas de mosaico. 

O inóculo permanece nas follas caídas no outono e actívase 
na primavera. A enfermidade transmítese por salpicar da 
choiva e penetra polos estomas das follas.  
Tratamento: O máis importante é realizar o tratamento na 
época adecuada, porque  se se realiza sen ter coidado coas 
datas,  pode ser ineficaz. 

‐  Botrite ou podredume gris 

Ataca fundamentalmente a acios próximos á maduración. Os 
grans quedan recubertos cun fungo, de cor grisácea e sécanse. 
Propágase a enfermidade por contacto.  

O síntoma é unha borra moi abundante nas uvas de cor gris escuro e podrécen. Vaise propagando polo acio 
con facilidade.  

‐  Tratamento: Combatelo non é fácil porque é un fungo interno. Hai 
que aplicar: Benzimidazoles ou produtos específicos para Botrytis 
como Procimidona ou Vinclozolina. 

‐  Outras enfermidades menos comúns: iesca, eutipiosis ou eutipia, 
podremia blanca das raíces, virosis, etc.  
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SALES: 
1)Minerais: 

• Fosfatos: PO4
−3 ,HPO3

−2 ,  

• Sulfatos: SO4
−2  

• Cloruros Cl‐ e Sulfitos SO3
−2  de Potasio, 

K +1  

• Magnesio: Mg +2  

• Calcio: Ca +2  

• Ferro: Fe +2 ,Fe +3  

• Aluminio: Al +3  

• Cobre :Cu +2  

2)Orgánicos: 
• Tartrátos: COOH‐CHOH‐CHOH‐COO‐      

• Malatos: COOH CH CHOH COO

2.4. ESTUDO E CLASIFICACIÓN DOS COMPOSTOS DO VIÑO. 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 

AUGA 
82% ou 90% 

ALCOLES: 
• Etílico: CH3CH2OH 

• Glicerina:  CH2OH‐CHOHCH2OH 

• Butilen‐glicol: CH2OH‐CH2‐CHOH‐CH3 

 

ÁCIDOS: 
1)Procedentes do uva: 

• Tartárico: COH‐CHOH‐CHOH‐COOH  

• Málico:  COOH‐CH2‐CHOH‐COOH 

• Cítrico:  COOH‐CH2‐CHOH‐CH2‐COOH 

2)Procedentes da fermentación: 
• Succínico:  COOH‐CH2‐CH2‐COOH 

• Láctico:  COOH‐CHOH‐CH2 

• Acético:  CH3‐COOH 

AZUCRES: 
• Glucosa: C6H12O6 

• Fructosa: C6H12O6 

OUTRAS 
SUBSTANCIAS: 

• Albuminoides 

• Aminoácidos 

• Ésteres 

• Taninos 

• CO2 
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2.5. ELABORACIÓN DO VIÑO. DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO.  
          
1) Hipótese de partida 
Demostramos a hipótese de partida de que o azucre das uvas vaise transformar en alcol e dióxido de 
carbono, mediante un proceso de fermentación cuxos protagonistas son os lévedos; e que este proceso 
desprende calor, quedando como produto final o que lle chamamos viño. 
 

MOSTO (AZUCRE)   →      VIÑO 
                                     Lévedos 
                                                                  AZUCRE → ALCOL ETÍLICO + CO2 + Q 
REACCIÓN QUÍMICA: 
                                                                   C6H12O6  →  2CH3-CH2-OH + 2CO2 + Q 
 
2) Preparación das mostras de mosto para a fermentación: 
 
a) Material a empregar: 
-  vaso de precipitados 
- funil 
- papel de filtrado                                                            
- probetas 
- soporte con pinza 
- trompa de baldeiro 
 
b) Aparellos de medida 
- pé de rei 
- peachímetro 
- papel de tornasol 
- densímetro 
- barómetro 
- alcoholímetro,refractómetro, termómetro 

- 

     Medindo variables 
 
3) Seguimento da fermentación 
 
a) Medidas  das magnitudes clave da fermentación 
- densidade 
- acidez 
- azucre 
- presión 
- temperatura 
- alcol 
- cm de pouso 
 
Observación : 
O seguimento da fermentación fíxose no laboratorio coincidindo coas horas lectivas de Física e 
Química, polo que os días que aparecen na táboa indican a orde en que se levaron a cabo.A pesar das 
dificultades para efectuar un  seguimento máis pormenorizado no tempo, podemos considerar 
aceptables os valores recollidos na táboa adxunta. 
 
 

FERMENTACIÓN  
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4. Táboa de valores da experimentación. 
 

Acidez  pH 
  

 
 P.a. 
(hPa) 

 Tªext. 
 (ºC) 

  %      
Azucre 
 (ºB) Phímetro Papel 

tornasol 
Observacións 

Día 1  1024  19,1   21,3   3,4 Entre 3 e 4 
*Hai 2 capas: unha marrón 
(pouso) e outra verde. 
*O Ph baixou 0,1 

Día 2  1024  21,5   21,3   3,3 Entre 2 e 3 

*Temperatura viño: 19,4 ºC 
*Pouso: 7,5 cm 
*Baixou o Ph  
*Mantense o azucre 
*Non hai signos de 
fermentación 
 

Día 3  1030  19,4   21   3,4   2-3 

*Hai burbullas de 
fermentación.  
*O Ph subiu 0,1 
*T.ª do viño: 19,4ºC 
*O azucre baixou 0,3 
*Pouso: 7 cm 
*Engádense lévedos para 
favorecer fermentación. 

Día 4  1028  20,5  10   3,2 Entre 2 e 3 

*Cheiro lixeiro a viño 
*Moitas burbullas de 
fermentación 
*Tª do viño: 20,5ºC 

Día 5  1030  20,6   9   3,4   3 

*Cheiro a Albariño 
*Moitas burbullas 
*Pouso: 5 cm 
*Tª do viño: 20º C 

Día 6   1021  18   5   3,2   3 *Cheiro forte a alcol 
*Color verde lima 

Día 7   1030  19,5   7   3,3 Entre 3 e 4 
*Pouso: 4,2 cm 
*Tª do viño: 17,2º C 
  

 
5. Gráficas dos valores medidos 
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6. Conclusións. 
 

• Nos primeiros días non se observa fermentación. A partir dese día engádense lévedos, 
conseguindo que a fermentación se acelere notablemente, diminuíndo drasticamente o azucre. 

• O azucre vai dun valor inicial (21,3º B) ata un valor entre 5 e 7 ao final da fermentación.  
• A acidez, en todo o proceso baixa de 3,4 a 3,2, valor aceptable para un viño da zona. 
• Mantense a temperatura entre 18 e 21º idónea para un proceso normal. 

Todo o antedito confirma a hipótese de partida, do mosto pasamos ao viño, mediante un proceso de 
fermentación onde os lévedos son os protagonistas. 
 
 
 

 
 
Viños fermentados no laboratorio
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2.6. A ACIDEZ DO VIÑO 
 
 
2.6.1. Determinación da acidez real ou pH do viño. Emprego do pHmetro. 
 
Nivel: 3º ESO, (iniciación); 4º ESO 
 
 
O pH defínese como: 

 
 
 
 

• Procedemento. 
 
É necesario seguir estes pasos antes de empregar o pHmetro 

o Axustar cunha disolución tampón o pHmetro 

o Lavar os electrodos con auga destilada 

 

Colócase o viño nun vaso de precipitados e mídese o pH. Resultado do pH do albariño = 3,3. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH = -lg[H+] É importante 
saber que o pH 
do viño está 
entre o 2,9 e o 
3,9 

Vaso de 
precipitados 
con viño 

Electrodo 

pHmetro 

Medición do pH  do viño elaborado no laboratorio
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2.6.2. Determinación da acidez por neutralización 
 
Nivel: 4º ESO 

 

o Fundamento teórico: 

 REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN 

 

                  

                              H+  +  OH-                                                    H2O 

 

 Sosa NaOH cunha concentración de 0,1 M 

 Viño 10ml [?] 

 Indicador: fenolftaleína  

 

 

o Procedemento  

 

 
 

o Reactivo

A bureta contén a base; neste 
caso a sosa NaOH nunha 
disolución en auga de 0,1 M  

O vaso de precipitados contén o 
ácido ou, neste caso o viño, e 
mais o indicador a fenolftaleína

Ácido +  base                         sal  +  auga 
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Antes de nada, temos que preparar unha disolución de 250ml de auga e sosa, cunha concentración de 
0,1 M. Para saber os gramos de sosa que lle temos que botar á disolución, realizamos este cálculo: 

250 mL
mol

gNaOH
L

mol
mL
L

1
401,0

10
1
3 ×× = 1g de NaOH, en 250 mL  de agua 

 
Deixamos caer pouco a pouco unhas gotas de sosa no vaso de precipitados, cando o ácido cambie de 
cor a rosada, grazas ao indicador (3 gotas), quere decir que se neutralizaron, isto é, que hai a mesma 
cantidade de [H+] e [OH-].                                                                                                                                       
 
Resultado : 

• Volume de sosa gastado na neutralización  0,8mL 
• Ácidez equivalente en sulfúrico: 0.8x0.0049x100  g/L = 3.92g/L 

 

2.6.3. Mediante a cromatografía. 

 

Nivel: 3º ESO (iniciación), 4º ESO. 

Con esta práctica podemos determinar a presenza de ácidos no viño e, por contraste, a cantidade de 
ácido málico, tartárico e láctico. 

 

a) Material a empregar:  

o Papel de Whatman nº1 

o Micropipeta 

o Disolvente: (1) disolución de un gr. de bromofenol en 1 L de butanol. Ácido acético ao 50%. 

b) Procedemento 
Poñemos nun recipiente o disolvente e o papel  whatman, colgámolo dunha variña, e deixamos que se 
empape lentamente dese disolvente, marcando antes unha liña onde se colocan as gotas de viño a 
analizar. O resultado é que aparecerán diferentes marcas e cores no papel, o que indica a composición 
dos diferentes ácidos do viño. 
 
c) Resultado: 
Ao subir o disolvente no papel arrastra aos ácidos do viño ata diferentes alturas indicando así a súa 
presenza. (ver máis abaixo referencia). 
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. 

Liñas cromatrográficas obtidas no laboratorio. Marcas de referencia 

Ácido succínico + láctico 

Ácido málico

Manchas de viño Ácido tartárico 
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2.7. ESTUDO E CLASIFICACIÓN DAS REACCIÓNS QUÍMICAS DO VIÑO 

 
                               REACCIÓNS                                TIPOS 
 
 
  C6H12O6 →  2CH3-CH2OH+2CO2+Q 

 
• Fermentación alcohólica 
• Reacción  de  descomposición, 

provocada polos lévedos. 
• Exotérmica 

 
 
 
COOH-CH2-CHOH-COOH→ COOH-CHOH-CH3+CO2 

 
• Fermentación maloláctica 
• Redución da acidez do viño 
• Reacción de descomposición 
• Está producida por bacterias 
 

 
 
CH3-CH2OH+O2→CH3-COOH+H2O 
 
Alcol etílico              Ácido acético 

 
• Reacción de oxidación 
• Picado  do  viño,  provocado  pola 

bacteria ”micoderma aceti” 
 
 

 
                 KHSO3 → K++-HSO3 

 
Bisulfito potásico       Ión bisulfíto 

 
• Reacción de precipitación 
• Formación  de  substancias  pouco 

solubles 

 
S+O2→SO2 

 

• Reacción de combustión do xofre 
• Reacción de oxidación 

 
HAC+NaOH → H2O+NaAc 

              Ácido +base     Auga + sal 

• De neutralización 
• Para a determinación da acidez total 

 
CH3-CH2OH+O2→ CO2+H2O+Q 

• Combustión do alcol (queimada)  
• Exotérmica  

 

Azucre Alcol etílico 

Ácido málico Ácido láctico 
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2.8. DETERMINACIÓN DO GRAO ALCOHÓLICO DUN VIÑO POR 

EBULIMETRÍA. 
 
• Nivel educativo: 4 ESO A 
• Obxetivo: 
Determinar o grao alcohólico dun viño ou licor, atendendo ao punto de ebulición da mostra como 
mestura de dous compoñentes, alcol  e auga. 
 
• Fundamento: A valoración do alcol baséase na determinación da tempetratura de ebulición da 

mestura; tendo en conta á presión atmosférica normal a auga ferve a 100ºC, mentres que o alcol 
absoluto ferve a 78,4ºC , polo que, canto máis rica sexa en alcol máis descende o punto de 
ebulición (unha táboa dános a relación entre punto de ebulición e grao alcólico) 
 

• Material: 
 

 Balón de destilación  
 Refrixerante 
 Chisqueiro de butano 
 Vaso de precipitados 
 Termómetro 
 Grella de amianto 
 Soportes, pinzas, etc. 
 Viño ou licor 
 Destilador tradicional 
 Gomas, corchos,etc. 
 
 
 
 
 

• Táboa de valores 
 

          50   mL de licor Absinth 
Tempo(min) Temperatura(ºC) 

0 20 
2 33 
4 79 
6 80 
7 81 
9 82 
11 82.5 
13 85 
16 71 
17 95 

Destilación no laboratorio

Destilación tradicional 
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Conclusións 

 
• Por destilación pódense obter os diferentes licores e aguardentes, separando a fracción  

alcohólica do resto do viño ou bagazo. 
• A temperatura estabilízase  arredor de 80ºC , para logo seguir  subindo ata os 95ºC. Isto indica 

que a temperatura de ebulición vai estar preto da do alcol puro, correspondéndolle polo tanto 
ao licor un grao alcólico próximo a 78,4% V.  

• Observando a botella, na s úa etiqueta indica  un grao alcohólico dun 70% V. 
• Por ebulimetria pódese determinar o grao alcólico dun viño controlando a temperatura de 

ebulición da mestura e comparando nunha táboa de valores a relación temperarura -grao 
alcólico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viño e licores elaborados polos alumnos  
 

Licores industriais para o botellón, obtidos por destilación 
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2.9. ENFERMIDADES DO VIÑO, CONSERVACIÓN DO VIÑO: SULFITADO 
DO VIÑO 
 
Nivel: 4º ESO  
 
a) Obxectivos 
 

• Coñecer  as enfermidades do viño e a acción do sulfuroso como base da  súa conservación. 
• Analizar os efectos do sulfuroso na conservación dos viños elaborados polos alumnos no 

laboratorio. 
 
b) Fundamento teórico: 
  

1. Enfermidades 
 
De orixe química: 

 
•  Creba férrica: o ferro que contén un viño en contacto co aire oxídase, o Fe+2 pasa a Fe+3, que 

se combina co tanino, a materia colorante  e os fosfatos, avolvéndoo. Pódese eliminar tratando 
con SO2 

 
•  Creba cuprusa: dáse se o viño ten un exceso de cobre. O viño entúrbase despois do 

embotellado. Tamén se produce en ausencia de aire,  presenza de luz, temperatura elevada ou 
tamén por SO2. 

 
•  Creba oxidásica: producida pola inmobilización dos taninos e dos materiais colorantes do 

viño por mor da oxidación. Aparición nas uvas podres dunha distase oxidante. 
 

De orixe biolóxica : 
 

• Flor: Teíñas que se forman na superficie do viño. Están producidas por fermentos, como a 
micoderma vini en presenza de aire. 

 
• Picado: Viño avinagrado ou acetificación. Causado pola micoderma aceti ou “nai do 

vinagre” que  oxida o alcol en presenza de O2 para producir ácido acético: 
 

C2H5OH + O2  →     H2O + CH3C00H 
                                    Alcol etílico                    ácido acético 

  
• Fiado e gaseado: producidas en ausencia de aire por bacterias ou fungos, que transforman o 

azucre. 
 

2. Acción do sulfuroso: 
 

• Acción antiséptica: Sanea o medio, favorecendo as condicións para o desenvolvemento dos 
lévedos. 
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• Acción clarificante: Permite obter viños libres de pouso. 
• Acción disolvente: No mosto produce ácido sulfuroso que favorece a disolución de 

substancias colorantes, tartratos e sales minerais.  
• Acción acidificante: Aumenta a acidez dos viños e favorece a cor. 
• Acción antioxidante: Evita a oxidación do tanino e a materia colorante (Creba oxidásica) 
• Acción preventiva: Prevé as crebas de tipo química e biolóxica que se poden producir ao 

longo da vida do viño. 
 
c) Materiais a empregar: 
 

• Vaso de precipitados 
• Probeta 
• Pipeta 
• Substancias empregadas:   

o Viño elaborado no laboratorio 
o Disolución de bisulfito potásico KHSO3  de concentración 10% 

 
d) Procedemento: 
 

1. Preparar no laboratorio unha disolución diluída a partir da comercial de bisulfito 
2. Mesturar 10g de bisulfito en 100 L de viño, ou  1g en 10 L 
3. Botar 10ml de disolución diluída na botella de ¾ de litro 

 
e) Conclusións 
 
Das diferentes maneiras de sulfitar o viño a máis frecuente é con bisulfito potásico (KHSO3)  
 O SO2  vai estar en forma de ión metabisulfito –HSO3 
 
Reacción:                    KHSO3  →  K+ +  –HSO3 

 
As doses esperadas deben estar entre 8-15 gramos de bisulfito por hectolitro. 
O SO2 no viño debe estar libre ou en combinacións orgánicas cos compostos do viño. 
O SO2  en exceso pode producir alteracións estomacais e xaquecas. 
 
f) Actividade de ampliación 
 
Despois de realizada esta práctica os alumnos deben de coñecer o que se considera “viños ecolóxicos” 
Estes viños son aqueles que se elaboran a a partir da normativa europea da agricultura ecolóxica, que 
regula todo o proceso: abonado, sulfatado, elaboración e conservación. 
Na obtención destes viños, non está permitido o abono químico de síntese, nin o emprego de 
herbicidadas e fitosanitarios sistémicos. Regúlase tamén, nesta normativa europea, a dose de  SO2, 
sendo esta moi inferior respecto á permitida a nivel industrial. 
O obxectivo deste tipo de produción vinícola é o de reducir considerablemente a forte contaminación, 
na terra, no aire e nas augas, producida polo emprego masivo do tipo de produtos relacionados 
anteriormente, ademais de conquerir uns viños máis saudables para o consumo humano. 
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       III. UNIDADE DIDÁCTICA: DO VIÑO AO BOTELLÓN 
                   ACCIÓN TITORIAL 
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3.1. TRATAMENTO DIDÁCTICO DO  BOTELLÓN 
 
 

• ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS: 
o Bebidas empregadas: diferenzas entre o viño e as bebidas destiladas 
o Estudo do grao alcólico. Clasificación 
 

                                         
 
 
• ASPECTOS SANITARIOS E DE SAÚDE: 

o Efectos do alcol no organismo 
o Alcol e drogas na xuventude 
o Alcol e accidentes de tráfico  

 

                
 
 

• ASPECTOS SOCIOLÓXICOS: 
o O botellón como relación  social e “modernidade” 
o O botellón e a sociedade: problemas e solucións 
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3.2. PERSPECTIVA DIDÁCTICA DO BOTELLÓN. XUSTIFICACIÓN. 
   
O botellón, un gran problema social, enmarcado principalmente na xuventude, esténdese a tódolos 
ámbitos: revoluciona as noticias nos xornais e os debates nas radios e televisións, alporiza os 
movementos veciñais nos barrios onde se reúnen os rapaces, deixando fóra de xogo ás institucións e 
corporacións que  pretenden dar solucións e atallar os problemas. 
A lei do botellón non é capaz de poñer coto á situación e os problemas vanse das mans dos 
responsables políticos, as noticias xéranse a gran velocidade dando lugar a que os feitos, ás veces 
minoritarios, se transforman en colectivos, saltando a alarma. 
O debate social está servido, os mayores, incapaces de dimensionar a problemática, poñen á 
xuventude entre a espada e a parede, deixando  en entredito  a educación no seo familiar e no sistema 
educativo. 
As ramificacións deste problema afondan no tipo de sociedade que se está a construír, a súa 
vulnerabilidade, a  súa inconsistencia e a súa incomprensión.“O ti fai e deixa facer” o ¿laiseez- faire 
laisse-pasar descontextualizado e o afianzamento dun individualismo e dunha competitividade 
desenfreadas, aderezado dun consumismo sen sentido como referentes, fan aflorar problemáticas 
como a do botellón  poñendo en entredito os principios e mecanismos de funcionamento da propia 
sociedade, e por suposto, as estruturas sociais como a familia ou o  propio sistema educativo. 
Profesores e administración culpan ós pais  e estes ao sistema educativo, reflectíndose esta situación 
nun círculo vicioso. Por iso é necesario un formato máis amplo e científico do tratamento do tema, 
que vaia dende a familia ao sistema educativo, da aula á acción titorial e entroncando esta cos temas 
transversais, dun xeito diversificado e global. 
Débese empezar pola participación dos propios alumnos, tratando o tema con naturalidade  como 
unha lección máis do temario e procurando coñecementos sobre  o alcol: como se obtén, as súas 
propiedades, efectos sobre o organismo e,  proxectando tamén este estudo á problemática social e a 
desgrazada conexión alcol-xuventude-estrada. 
O labor na clase de física e química, e por extensión, na acción titorial e orientativa, permitirán un 
tratamento exhaustivo desta temática, empregando as  noticias do xornal como eixe transmisor, nunha 
dinámica aberta e participativa de tódolos implicados. 
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3.3. ACTIVIDADE: CLASIFICACIÓN DAS BEBIDAS POLO SEU GRAO 
ALCOHÓLICO, EFECTOS DO ALCOL, E RELACIÓN ALCOL-
CONDUCIÓN.  

 
 
Nivel: 3º ESO A,B e 4º ESO A 
  
Obxectivo: Concienciar aos alumnos sobre  os efectos do consumo do alcol e importancia de manter 
ben separado este consumo e a condución.  
  
Material a empregar 
     

Botellas de diferentes bebidas etiquetadas 
 Informacións publicadas no xornal 
 Páxinas web relacionadas co tema 
 
Procedemento 
 
 Clasificar e ordenar as botellas, segundo o seu grao alcohólico 

Lectura crítica e construtiva dos artigos do xornal: efectos do alcol, e relación deste coa 
estrada. 
Debate na aula, aceptando e resumindo as opinións, tanto as  maioritarias como as 
minoritarias.  

 
Resultado 
 

Bebida Grao alcólico 
Cervexa “sen” 0-1 
Sidra 4-5 
Cervexa 5-8 
Viños 8-14 
Albariños 11-14 
Viños doces 15-20 
Portos 18-20 
Licor café 23-30 
Augardentes 25-35 
Xenebra 40 
Cointreau 40 
Ron 40 
Whisky 40-49 
Licor “absinth” 70 
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3.4. EFECTOS DO ALCOL NA CONDUCIÓN 1 
 
 

0.25-0.75 mg/l 
alcol en aire espirado 

0.75-1 mg/l 
alcol en aire espirado 

1.0-1.5 mg/l  
alcol en aire espirado 

1.5-3.5 (ou máis)mg/l 
alcol en aire espirado 

Excitación e 
sobreestimación das 
capacidades 

Perda de autocontrol, 
irritación e 
agresividade 

Visión dobre Facultades motoras e 
sensoriais anuladas 

Aumenta o tempo de 
reacción 

Alóngase bastante o 
tempo de reacción 

Visión de túnel Embriaguez notoria 

Menor agudeza 
visual 

Movementos torpes: 
freazos e volantazos 

Sensibilidade á luz Risco de coma etílico 

Maior sensisbilidade 
ao deslumbramento 

Alteracións visuais Fala inintelixible  

Dificultade para 
calcular  distancias e 
velocidade 

Alteracións no fala: 
trábase a língua 

Combeos e caídas. 
Falla de equilibrio 

 

 Resistencia á dor Faios de orientación e 
memoria 

 

 Impo e alteracións na 
respiración 

Sono e faia de  
sensibilidade á dor 

 

 
Alcánzase o límite legal máximo (0.25mg / por aire espirado) 

Unha copa de coñac Un whisky ou 
combinado 

Dous vasos de viño Dúas cervexas 

. 
 

                                                 
1 FONTE: LA VOZ DE GALICIA VENRES 21 DE MARZO DE 2008 
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3.5. CONCLUSIÓNS 
 

1. Percíbese unha gran diferenciación entre as bebidas alcólicas non fermentadas de baixo grao 
alcohólico, como cervexa, viño, sidra…, fronte ás non fermentadas obtidas por destilación con 
graos alcólicos moi elevados. 

2. Sorprendeu, no alumnado, a baixa cantidade de alcol necesario para acadar os límites legais, 
por exemplo que un combinado ou dúas cervexas marquen esa fronteira. 

3. Toma de conciencia colectiva sobre a importacia de comezar a separar o binomio alcol- 
estrada, tanto como potenciais condutores, como acompañantes. 

4. Valoracións positivas de iniciativas como o “noite-bus”, tendentes a paliar esta problemática. 
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3.6. O BOTELLÓN: ALCOL E DROGAS ACTIVIDADE DE ACCIÓN TITORIAL:  
TOMA DE CONCIENCIA DO ALCOL, COMO UNHA DROGA MÁIS, E COMO TAL, DOS 
MÚLTIPLES PROBLEMAS QUE TODAS AS DROGAS CAUSAN. 

 
Nivel Académico: 3º e 4º ESO 
 
a) Xustificación:  
Nunha comarca como a arousá, onde as novas de prensa sobre as drogas son, por desgraza moi 
frecuentes, o sistema educativo debe ser quen de tratar esta problemática. A realización desta unidade 
didáctica “do viño ao botellón”, entendida como tema transversal e como complemento á acción 
titorial, non pode quedar á marxe de tratar os efectos sociais e persoais, que estas substancias xeran, 
co fin de procurar no alumnado unha posición crítica fronte a todos estes temas, despois de recibir 
unha información ampla neste tema. 
 
b) Obxectivo:  
Valorar positivamente toda a información que se poida recibir  sobre todo tipo de drogas e os seus 
efectos. 
Ser conscientes dos efectos que producen estas substancias, tanto no ser humano como nas súas 
relacións 
 
c) Material a empregar 

• Recortes de prensa sobre o alcol e as drogas, os seus efectos concomitantes e a súa 
importancia social 

• Textos e folleto sobre as drogas, editados por diversas institucións. 
• Visitas a páxinas de internet sobre o tema. 
• Proxección dunha película sobre o tema, neste caso “Requiem por un sueño”. 
• Charla sobre o alcol e drogas. 

 
d) Procedemento metodolóxico 

• Recollida selectiva de novas no xornal, tanto por parte do profesor coma dos alumnos, 
relacionadas cos temas de alcol, drogas  e narcotráfico 

• Unha vez feita esta recollida procédese á lectura comprensiva engarzando os contidos cos 
traballados na anterior actividade da unidade didáctica 

• Apertura dun debate, moderado polo profesor, resumindo os aspectos máis importantes e 
apertura dun tempo para sacar conclusións 

• Organizar en colaboración co departamento de orientación unhas charlas sobre as drogas. 
• Proxección dunha película que os propios alumnos elixiron de entre varias propostas por eles. 

Neste caso a elección foi “ Requiem por un sueño” 
• Posteriormente ábrese outro debate que versará tanto sobre os aspectos novos mostrados pola 

película, como nos cambios de opinións producidos pola mesma. 
• Principias achegas da película ”réquiem por un sueño” ao coñecemento das drogas e influencia 

social.  
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Temas tratados 

• As drogas na xuventude, neste caso norteamericana, e as disfuncións sociais, efectos nas 
relación persoais: nai-fillo, parella, entre amigos. 

• Drogas legais e drogas ilegais, e a curiosa introdución dun novo grupo: as drogas de 
“farmacia”. 

• Relación drogas- alimentación: a sorprendente relación entre as dietas de adelgazamento e o 
uso de placebos para reducir o peso. 

• Poder do narcotráfico e a súa relación e implantación na sociedade. 

• Relación drogas-amor-sexo. 

Aspectos técnicos a resaltar 
 

• Planos efecto túnel (primeiro plano escuro e de fondo unha luz), xogo permanente entre luz e 
escuridade 

• Diálogos e linguaxe fóra dos contextos habituais. 

• Cambio de planos con efectos estridentes. 

• Música estridente, provocando excitación e inquietude. 

Fases 
• Comezo: ledicia e orde 

• Intermedia: confusión permanente, desesperación 

• Final: traxedia imparable 
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Conclusións do debate sobre a película 
 

• Película sorprendente polo seu contido e tratamento- 

• Tratamento orixinal e amplo sobre as drogas e as relación humanas. 

• As drogas como descontrol interno e externo das relacións. 

 
e) Conclusións da actividade 
 
Os principais logros acadados no desenvolvemento destas actividades son os seguintes: 
 
Os alumnos déronse conta da necesidade dunha información veraz sobre as drogas, alcol, tabaco, 
cocaína….  
Acadaron unha postura crítica moi madura en todo o relacionado co botellón, as drogas e efectos  
sociais, persoais…… que estas substancias causan. 
O visionado desta película e o posterior debate crearon unha situación de desconcerto referente aos 
coñecementos previos que tiñan do tema, provocando unha necesidade de tomar, verdadeiramente en 
serio estes temas dos que eles están tan preto. 
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3.7. GUIÓN PARA O DVD 

 
PLANOS DAS ADEGAS FACENDO VIÑO 

 
 

Déixome sulfurar, enfriar, trasegar, probar, catar... para facerme á imaxe e 
semellanza dos padais esixentes, e logo venderme en mercados 

estranxeiros e en furanchos clandestinos. 
 

Lévanme ao médico para revisarme, teñen medo de que enferme. Míranme os 
azucres, os ácidos, os sales, o calcio, o ferro, o sodio e o potasio. E, como 

non, míranme con lupa o alcol  para quitarme puntos nas etiquetas do 
Consello Regulador,  no caso de dar negativo. 

 
Gárdanme en adegas con cheiros e aromas de hospital. Logo trátanme contra 

a miña vontade para soportar viaxes de ida e volta, para resistir nas 
botellas ben pechadas e asépticas, e póñenme rótulos con gabanzas 

poéticas para engaiolar os meus pretendentes. 
 

Para diferenciarme dos meus amigos, hai expertos que me clasifican cun argot 
de parafernalia: viño fogoso, viño gozoso, viño amable. E, aínda por riba, 

chámanme caldo, caldo evolucionado, caldo aromático… 
 

 
PLANOS DE FINCAS E VIDES  
 
 

Eu son o viño, veño de antano, dende a Mesopotamia, da Grecia e da Roma 
antigas. Aledei festas, vodas e banquetes e hoxe sigo sen xubilarme,  e 

coa mesma teima. O meu fogar é a terra e vivo nas raíces dunha  
cepa vella. 

 
 
VENDIMA 
 

Fago suar as xentes que me dan vida, pero se o fan con vocación, séillelo 
agradecer, en cantidade e calidade, se o tempo e Baco axudan. 

 
Cántanme cantigas e fanme poesías: 

   
 Por San Mateu vendima ti, vendimo eu. 

 
 E  canta Cabanillas: Lévame no carro, leva, 
   carreteiriño de uvas; 
   lévame no carro, leva, 
   comerei das máis maduras. 
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Fanme embaixador da nosa terra no estranxeiro, levando comigo 
sabores e aromas colleitados en vales e socalcos, entre ríos, 

 montes e mares calmos. 
 
 
 
 BOTELLÓN. EFECTOS DO ALCOL 
 
 

Din que como son bebida fermentada,  non produzo efectos secundarios como 
lles pasa aos meus irmáns, os licores, que cargan con toda a culpa dos 
males de quen non sabe apreciarnos na súa xusta  medida e condición. 

 
Cando abusan da miña confianza, trábaselles a lingua e falan coma  discos 

raiados. Póñense eufóricos sen sabelo, e non son capaces de asociar ideas, 
confundindo conceptos coma os de botella e botellón. 

 
Se me mesturan con outras bebidas , déixanme debilidade no espírito e 

xaquecas prematuras. 
 

Acúsanme de quitar puntos a doentes que confunden un campo de sementes 
cunha estrada, unha liña recta cunha liña curva, un garda cun semáforo, un 

vaso cun volante ... 
 

Sen querelo, son o prestamista da xuventude nas fins de semana en rúas e 
prazas. 

 
Nas festas de verán, as miñas calidades, que ao longo de anos e anos fixeron de 

min un protagonista de guerras e tratados de paz, de bautizos e divorcios, 
de faladoiros e  silencios, de ledicias e desesperos, amortecen os espíritos 

exaltados e elevan os que están durmidos. 
 

Ben administrado, son o remedio para males físicos e  espírituais, mal 
administrado son vingativo, destrutor, irreverente e malvado. Para 

coñecerdes as doses xustas da miña esencia, consultade  no libro do sentido 
común,  na poesía, na música, na danza dunha vida longa e leda. 

Saboreádeme, non me engulades. 
 

Eu son o viño, 
redentor de miserias, 

delator de ruínas 
berce dos amantes, 

ronsel de serpentinas 
con aromas extenuantes. 

 
 
 
 
 
Guión realizado por : Andrés Vilas e Aurora Souto 
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APÉNDICE: 
 
TRABALLO DESENVOLVIDO POLO PROFESOR PARA REALIZAR A 
UNIDADE DIDÁCTICA “DO VIÑO AO BOTELLÓN”. 
 
Ë preciso salientar que o traballo levado a cabo polo profesor dentro da aula ten un soporte ou 
compoñente do realizado á marxe dela, imprescindible para a concreción e desenvolvemento  dunha 
unidade didáctica destas características. Unha concepción ambiciosa á hora de plasmar esta unidade, 
confección en Word, elaboración en PowerPoint, e a realización dun DVD, nun proceso globalizador 
e de interrelación, fai que a implicación neste proxecto, dende o punto de vista, tanto persoal como de 
colaboracións importantes e desinteresadas, cobre unha dimensión  ampla no traballo realizado, que se 
debe considerar: 

• Revisar e facer un seguimento de xornais de “La Voz de Galicia” dende o ano 2008 ata maio 
de 2009. 

• Entrevistas cos profesores do centro, dirección, e grupo de video para intercambiar opinións e 
buscar fórmulas de axuda para o desenvolvemento do proxecto. 

• Contactar e organizar visitas ás adegas, centro enolóxico de Ribadumia. 
• Construír e revisar os guións para realizar unha presentación do traballo en PowerPoint e DVD 

que se achegan ao traballo en Word. 
• Gravar 5 horas en formato dixital e máis de 150 fotografías. 
• Montar PowerPoint e DVD co grupo de video do centro. 
• Organizar acción titorial en función do tema do viño e o botellón co departamento de 

orientación. 
• Implicar aos pais e nais da titoría 3º ESO no desenvolvemento do tema. 
• Participación persoal na elaboración de viño de maneira tradicional, dende a vendima ao 

embotellado. 
• Seleccionar películas co departamento de Orientación e cos alumnos para proxectar  como 

complemento ao tema do alcol, drogas e condución. 
  

 
                   Visita  ao centro enolóxico de  Ribadumia 



 
 

 51

BIBLIOGRAFÍA2 
 
 
“Química general” 
EDITORIAL EVEREST S.A. 
 
“Química General” 
FERNÁNDEZ M.R., HIDALGO J.A. 
 
“Diccionario de química y de productos químicos” 
GESSNER G. HAWLEY (Barcelona 1985) 
 
“Larousse, los vinos” 
LAROUSSE EDITORIAL(2008) 
 
“Productos derivados de la uva y similares” 
SERVICIO DE PUBLICACIONES. MINISTERIO DE AGRICULTURA (1980) 
 
“Drogas: + INFORMACIÓN – RIESGOS” 
PLAN NACIONAL DE DROGAS. ED MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
“Os viños de Galicia 
POSADAS, XOSÉ (EDITORIAL GALAXIA)1981 
 
“Vocabulario científico y técnico” 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS 
 
WWW.infoagro.com/viticultura/vinos/analisis-vinos5.asp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Orde alfabético 



 
 

 52

COLABORACIÓNS E AGRADECEMENTOS 
 
AURORA SOUTO, GRAZAS POR ESTAR AÍ SEMPRE E POLA TÚA VOZ QUE ENRIQUECE O 
TRABALLO , ADEMAIS DE CORRIXIRME…. SEMPRE NA ESCRITA DO GALEGO 
 
XAVIER GARCÍA GESTO: SEN TI ESTE TRABALLO SERÍA EN DOUS DÍAS PERO POLAS 
TÚAS LIADAS LÉVANOS UNHA ETERNIDADE 
 
SANTI E SUSO, SEMPRE  SON O YIN E O YAN, ETERNOS COMPLEMENTARIOS. UN PON A 
RISA E OUTRO A CORDURA, PERO NON SERÍAN CAPACES DE TRABALLAR O UN SEN O 
OUTRO. 
ALBERTO, GRAZAS POR TOMARME O PELO COA MIÑA ESTREADA CONDICIÓN DE 
“EMPRESARIO”. AS TÚAS PUNTUALIZACIÓNS E MATICES AXEITADOS 
COMPLEMENTAN ESTE TRABALLO. 
 
A ROSA, POR TODO 
 
E POR SUPOSTO AOS ALUMNOS DE 3º E 4º ESO, SOBRE TODO POLO SEU ENTUSIAMO 
AO ABORDAR ESTE TRABALLO E DARME GANAS DE SEGUIR ATA O FINAL DO MESMO. 
 

 

 

 
 


