
Víctor Domínguez Fernández 2º de ESO. I.E.S. Fco. Daviña Rey. Monforte de Lemos (Lugo) 

 

1 

VICTORLINE, MONUMENTOS CON LÓXICA 3D 

VICTORLINE é un proxecto empresarial que consiste 

en fabricar  xogos de lóxica para estimular a 

intelixencia dos nenos con pezas 3D e ao mesmo 

tempo promocionar o patrimonio artístico de 

Monforte de Lemos. 

OBXECTIVO 

O obxectivo desta empresa vai ser a creación e a 

impresión de pezas 3D relacionadas con 

monumentos da miña cidade, o que vai favorecer o 

turismo local e da Ribeira Sacra. 

Estas pezas 3D, a parte de representar os monumentos monfortinos, terán unha parte lúdica e lóxica, 

promovendo a aprendizaxe matemática, e dentro desta a xeométrica. 

DESCRIPCIÓN DA EMPRESA 

NOME 

Elixín ese nome porque se me ocorreu pensando nas liñas de teléfonos móbiles é ademais liña é un 

concepto de xeometría. O nome tamén indica que a primeira distribución do produto vai realizarse online e 

pode atender aos seus clientes en calquera horario e en calquera lugar.  

QUÉ VOU FABRICAR 

De momento vou facer a torre da homenaxe con  pezas 3D que constará de dous cubos somas, e unha 

cuberta. O cubo soma e un quebracabezas  3D que consta de sete pezas coas que hai que armar  un cubo  

empregando a lóxica. Máis adiante construirei outras figuras que representen os monumentos máis 

importantes de Monforte como o edificio dos Escolapios, a Ponte Romana, etc. 

CÓMO A FABRICAREI 

 A torre da homenaxe vouna facer coa impresora 3D. Utilizarei 

dous programas, Sketchup e Cura. O  programa Sketpchup 

permite deseñar todo tipo de figuras 3D. En teoría é un programa 

para arquitectos que tamén serve para crear os planos dos 

edificios. Na miña empresa o vou no utilizar para deseñar as 

pezas 3D da torre.  O programa cura cambia o formato de 

Sketchup para que a impresora 3D o poida ler, tamén permite 

elixir a escala das pezas, a orientación, a calidade de impresión, e 

nos indica o peso, o tempo, e o custo de cada unha delas. 
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POR QUÉ 

Elixín a Torre para facerlle unha homenaxe a ese monumento, porque é moi importante na historia de 

Monforte de Lemos; é un monumento representativo da nosa cidade. Sufriu importantes danos durante a 

Gran Guerra Irmandiña, agora está restaurada para que os turistas contemplen dende arriba as súas vistas; 

desde o seu cume pódese ver toda a cidade.  As dimensións actuais da torre son 30 metros de alto, 13 m de 

ancho e 12 de longo. Debaixo da torre estaban os calabozos onde tiñan os escravos e tiña pasadizos 

secretos para que escapasen por aí cando estivesen en guerra. Ten unha grande historia da que se perdeu 

documentación  importante nun terrible incendio, moitas historias misteriosas, segredos e datos 

importantes. 

DISTRIBUCIÓN DO PRODUTO FABRICADO 

Nun principio a súa distribución será online, posteriormente dependendo da collida do público, pode ser 

distribuído nunha rede de distintas xogueterías. A venda online  será primordial para chegar a un público 

máis extenso. 

VALORES 

Intentarei axudar na creación de postos traballos e colaborar na sostenibilidade ambiental. Espero que a 

miña empresa axude coa xeometría para futuras xeracións de 

estudantes de matemáticas, debuxo... 

IDEAS FUTURAS 

 Crear novas figuras. 

 Desenvolver  tecnolóxicamente a miña zona. 

 Favorecer a realidade aumentada. 

 Axudar á sociedade (creando novos postos de 

traballo). 

 No futuro, se mellora a miña empresa, crearei tendas 

físicas. 

 Internacionalización da empresa. 

 Crear novas máquinas para a sociedade. 

Este traballo está feito para que a miña empresa VICTORLINE consiga sobrevivir e para que se faga 

realidade o meu soño para o futuro da nosa cidade. 

Agardo que moi pronto a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade e o meu proxecto tamén 

pretende axudar a este fin.  

ANEXO 

Como documento anexo, presento un estudo financiero do que podería ser a creación dun xogo 3D co 

cálculo dos prezos de fabricación. 


