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🔴  RESUMO  
Con este proxecto, queremos contribuír con algo común pero difícil, crear para a sociedade, 
un conxunto de pezas con abecedario e  braille feito en máquinas 3D para formar palabras e 
aprender linguaxes.  
As pezas pasan por unha serie de probas para ser seleccionadas e impresas ata chegar aos 
deseños óptimos que compartimos con tódolos colectivos interesados. 
 
É un sistema moi intuitivo que facilitará a aprendizaxe da linguaxe tanto para a persoa 
invidente como para os seus familiares, amigos e as persoas que simplemente queiran 
aprendelo.  
 
Con este proxecto pretendemos atender a unha demanda real da Fundación ONCE que se 
presentou ao noso club de ciencia Zalatecno  por estar desenvolvendo por tercer ano o 
proxecto inclusivo “Deseño e Son”. 
 
🔴 DESCRICIÓN 

Introducción 🔸 
Somos un grupo de estudantes de 3º de ESO de A Coruña, que atendendo á demanda da 
ONCE, e empregando o deseño de obxectos en 3d estamos a crear unha nova maneira de 
poder aprender a utilizar o braille, para poder así axudar tanto aos invidentes coma as 
persoas que queren aprenderlo, Por iso, os obxectivos deste proxecto son: 

- Fomentar unha aprendizaxe do braille máis doado. 
- Axudar ás familias e amigos das persoas invidentes. 
- Colaborar  coa ONCE. 
- Utilizar o deseño e a impresión 3d como ferramenta de axuda. 

Para conseguilo a proposta pretende: 
- Deseñar as pezas óptimas para a aprendizaxe da linguaxe braille 
- Crear materiais fácilmente imprimibles e poñelos á disposición de quen os queira 

utilizar. 
- Dar a coñecer os nosos deseños en diversos eventos como a Galiciencia, o Día da 

ciencia na Rúa, a OSHWDem, a web de Deseño e Son e de Zalatecno, instagram, etc 

Propósito 🔸 
O propósito final é crear e difundir  un sistema de fichas óptimo que combinen as letras do 
abecedario e o sistema braille que permita formar palabras que poidan ser leídas a un 
mesmo tempo nas dúas linguaxes e aprender así ás dúas a un tempo. 
As fichas deben cumplir unha serie de requisitos previos para o seu uso,  os deseños deben 
ser imprimibles e serán compartidos posteriormente de forma altruísta. 
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Estudio do estado da arte 🔸 
Principalmente guíamonos por uns relieves que vimos en varios lugares onde os utilizaban 
para axudar as persoas invidentes a saber como era o lugar por dentro, a través diso, 
investigamos e vimos que existía un tipo de puzzle para aprender braille, pero que non se 
semellaba moito coa nosa idea, e ademais non era moi popular entre as persoas, por esa 
razón, decidimos melloralo é convertilo nunhas pezas en 3D, mais fáciles de facer e de 
programar, con dous formatos de letra (maiúscula e en braille), para que sea divertido crear 
palabras, e sinxelo para aprender a ler. 

Hipótese 🔸 
A investigación sobre as formas de aprender a linguaxe braille e os recursos empregados na 
actualidade nos leva a pensar que como  resultado deste proxecto, axudaremos ás familias 
das persoas cegas a nivel económico, xa que será barato, e facilitaremos o uso do braille e 
mais a súa aprendizaxe, facéndoo asi, mais sinxelo e divertido, para que estea mais cerca 
das persoas que queren aprendelo, e o seu uso sexa mais cotián e accesible. 

Fundamentos teóricos 🔸 
Baseamos o noso proxecto nestas cuestións:  
Sobre  Braille: 

- Por qué a xente pensa que é tan difícil o braille? Cal é a mellor forma e 
aprenderlo? É moi costoso? 

Sobre o deseño e a impresión 3d: 

- Como se fai o mellor deseño? Que programas emplear? É moi difícil 
programar a impresora 3D? 

- Onde podo encontrar recambios ou outros materiais necesarios? 

Sobre o traballo en grupo e a colaboración con especialistas e usuarios da Once 

- Que características deben ter as pezas? En que se basan os usuarios da 
ONCE para seleccionar as pezas deseñadas ? 

Materiais e métodos 🔸 

Materiais: 
● Investigación: Consultamos páxinas fiables de información.  
● Deseño: Utilizamos o programa de software libre FreeCad e Blockscad. 
● Impresión: Impresoras 3-D e filamento PLA. 

Para conseguir os obxectivos utilizaremos a metodoloxía de proxectos. Seguiremos os 
seguintes pasos: 

1. Buscar información sobre o Braille. 
2. Decidir as características básicas para as fichas. 
3. Iniciar a proposta de deseño con diferentes grupos de alumnado que colaboran en 

“Deseño e Son”. 
4. Preparar o deseño das fichas (FreeCad e Blockscad). 
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5. Facer probas de impresión cós mellores deseños. 
6. Presentar á Fundación Once os primeiros prototipos para recibir valoracións de 

idoneidade. 
7. Crear todas as fichas co mellor deseño. 
8. Imprimir as fichas nas impresoras 3D. 
9. Probalo na Once novamente con usuarios de braille. 
10. Preparalo e difundirlo unha vez valorado. 

Resultados 🔸 
Presentamos un conxunto de fichas creadas por nos, idóneas para a aprendizaxe das 
linguaxes que facilitarán a comunicación.  
Contribuiremos a crear un mundo mais accesible para persoas con discapacidade visual e 
para o seu entorno. 
A tecnoloxía será unha ferramenta de axuda para solucionar problemas e mellorar a vida de 
moitas personas. 

Os nosos deseños serán unha innovación que mellorará o futuro a moitas personas. 

Conclusións 🔸 
Queremos romper o mito de que o braille é difícil, con este proxecto axudaríamos as 
persoas invidentes a poder aprender a leer, E para as persoas que si poden ver e mais 
queren aprendelo, é unha forma mais divertida . 

Coa impresión 3d  podemos colaborar e axudar a moita xente. 

Comprobamos que có traballo en equipo entre o alumnado de diferentes niveis que participa 
neste proxecto, o profesorado e as personas especialistas da ONCE podemos conseguir 
resultados moi bós. 

Bibliografía 🔸 
Fontes de información:  

● Asesoría de especialistas e usuarios da ONCE 
● Recursos do proxecto Deseño e Son, deseños de obxectos de axuda, de mapas 

táctiles, etc, que presentamos en diferentes eventos nos que recollimos opinións 
doas personas asistentes.. 

● Bancos de recursos de deseños 3D. 
● Titoriais do uso de Freecad e de Blockscad. 
● Titoriais e webs sobre impresión 3D. 

 

Vídeo corto: https://youtu.be/Ulno743ey0M 

Máis información https://paztecnoloxia.wixsite.com/desenoeson/colaboraciononce 
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