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Aproximación lúdico construtiva á medida do tempo 
a traverso dos reloxos de Sol

Presentación dispoñible e actualizada en 
https://fqribadeo.ribadeando.com/2020/11/ti-e-o-tempo-presentacion.html e 

https://xuvenciencia.org/blog/ti-e-o-tempo-congreso-enciga-2020

https://fqribadeo.ribadeando.com/2020/11/ti-e-o-tempo-presentacion.html
https://xuvenciencia.org/blog/ti-e-o-tempo-congreso-enciga-2020
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-Percepcións

Que é un reloxo de Sol?

Reloxos de Sol en Galicia

O tempo e a astronomía: historia

O tempo e a astronomía: teoría dos reloxos de Sol
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*Extra: virguerías

Instrucións para a construción

Máis...

Gnomon improvisado
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Unha actividade manipulativa dirixida a distancia

* Relato

* Apuntes

* Situación: 

intento de levar a cada fogar unha actividade manipulativa

- a traverso dun medio como internet 

- para suplir ó desaconsellado contacto social fisicamente próximo por mor da 
pandemia do COVID-19.

Reloxo de Sol Ecuatorial de precisión en 
Mallorca. Foto de Arno.Ho, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0058-
Palma_de_Mallorca.JPG
 lic. CC BY SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0058-Palma_de_Mallorca.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0058-Palma_de_Mallorca.JPG
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Da pantalla en 
https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=606

https://xuvenciencia.org/campus/gl/proxectos/proxecto/?pr=606
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-A experiencia XuvenCiencia 2020

8ª edición do campus de verán XuvenCiencia
● ‘Campus Xuvenciencia en Rede’
● 29 de xuño ó 3 de xullo de 2020
● Asistencia: décima parte en relación ó ano anterior
● remodelación da oferta de obradoiros: dous (un deles, ti e o tempo,)
● desenvolvemento parello a anos anteriores, se ben virtual: 

as mañás foron adicadas ós obradoiros 

as tardes a actividades de confraternización

- de luns a mércores, xunto coa presentación, ftempo de desenvolvemento dos obradoiros

- mércores e xoves, introdución á difusión científica e exercicio efectivo de difusión do 
tema dos obradoiros

- venres, o fin de festa, coa presentación dos traballos a carón dunha charla de Oliver 
Laxe.

● https://xuvenciencia.org/campus/gl/

https://xuvenciencia.org/campus/gl/
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-Percepcións
● Quizáis o máis importante de cara 

ó obxectivo, ‘atopar respostas dun 
xeito dinámico’

● pouco significado estatístico de 
enquisas -> non se fixeron test de 
satisfacción

● percepción xeral por interacción 
directa moi positiva

● non se pode correlacionar co 
desenvolvemento das actividades 
en campus anteriores, non se 
pode inferir as avantaxes ou 
inconvintes que ten dun xeito 
neto.
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Que é un reloxo de Sol?

● Reloxo = aparello que nos da o punto onde nos atopamos nunha 
escala de tempo

● ‘de Sol’ -> ‘mecanismo’ de funcionamento, a luz solar. 
● =>cando non podemos observar a luz solar directa, non podemos 

facer funcionar o reloxo de Sol (noite, nubrado, interior)
● Pódese usar como reloxo de Sol calquera cousa que faga sombra.
● O importante vai ser a asignación dun punto da sombra a unha hora
● Vantaxe: o Sol fai no ceo movemento suaves, lineais e proporcionais 

ó tempo, comportándose a sombra proxectada de igual xeito
● Facilita a percepción linear e continuada do paso do tempo e o 

movemento da sombra

-Disquisición: cuántica, Lázaro Carreter
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Reloxos de Sol en Galicia
Galicia non é unha zona que se caracterice 
pola exposición ó Sol, pero

● antigüidade do seu uso

● simplicidade

● robustez da construción

fan que se conte cunha ampla mostra de 
reloxos de Sol. 

● Antigos ou modernos, en pedra pero tamén 
noutros materiais, pode que mesturados con 
materiais metálicos para facer o estilete.

Indicacións: 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
:Imaxes_de_reloxos_de_sol_de_Galicia
 >

https://www.instagram.com/relojesdesolgal/

https://reloxosdesol.wordpress.com/mapa-reloj
es-de-sol-galicia/

www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandowirtz/s
ystem/files/RELOXOS_SOL.pdf

Captura de pantalla de 
https://www.instagram.com/relojes
desolgal/

https://gl.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Imaxes_de_reloxos_de_sol_de_Galicia
https://gl.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Imaxes_de_reloxos_de_sol_de_Galicia
https://www.instagram.com/relojesdesolgal/
https://reloxosdesol.wordpress.com/mapa-relojes-de-sol-galicia/
https://reloxosdesol.wordpress.com/mapa-relojes-de-sol-galicia/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandowirtz/system/files/RELOXOS_SOL.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandowirtz/system/files/RELOXOS_SOL.pdf
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O tempo e a astronomía: historia

● O desenvolvemento agrícola -> aproveitamento astronómico 
para calcular as estacións

● Precisión diaria -> sistemas de medición de tempo intradía que 
se foron facendo máis precisos

● desenvolvemento en Mesopotamia e Exipto, xunto co inicio da 
tecnoloxía e ciencia neses lugares

● Asignación de tempos por medio da sombra ->precisión por 
reproductibilidade, facilidade maior que outros sistemas,

● ... ata os complexos mecanismos ideados a partir da idade 
media, que podían funcionar mesmo en sombra ou de noite

● Mentres, séculos... por doados de construír e non propensos a 
fallos, foron referencia durante moitos séculos para o tempo 
local
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O tempo e a astronomía: teoría dos reloxos de Sol

O movemento relativo Terra-Sol da lugar a que cada 
lugar da Terra reciba os raios solares de xeito diferente 
en función do tempo

Imaxe collida de en.wikipedia.org, no 
dominio público, feita por Rob Cook

Analema. 
https://it.wikiversity.org/wiki/File:Anal
emma_A14_2016_(25907420783).jpg
 , imaxe de Giuseppe Donatello no 
dominio público. 

https://it.wikiversity.org/wiki/File:Analemma_A14_2016_(25907420783).jpg
https://it.wikiversity.org/wiki/File:Analemma_A14_2016_(25907420783).jpg
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-Movementos relativos Sol-Terra

● Movemento máis evidente: 
rotación da Terra (ou, de xeito 
aparente, o movemento diario 
do Sol no ceo)

=> da lugar á variación da 
sombra diaria, con 
proxeccións ás que se lles 
pode asignar unha escala 
horaria

● Movemento periódico 
estacional -> axustes ó longo 
do ano (importancia orde 
inferior ó do transcurso diario)

Un mes de ciclo lunar, tomada por 
Alessandro Di Masi Sanergía, collida de 
http://fqribadeo.ribadeando.com/2019/
07/a-lua-movese.html

Sucesión solar en Anchorage, Alaska. 
Dominio Público, collido de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun
_on_the_Arctic_Circle._-_NARA_-_298040.jpg

http://fqribadeo.ribadeando.com/2019/07/a-lua-movese.html
http://fqribadeo.ribadeando.com/2019/07/a-lua-movese.html
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-Bases e aproximacións

● O Sol describe no ceo una ángulo de 15º cada hora (+-)
● A velocidade de rotación aparente describe variacións 

periódicas (dT-S variable -> celeridade variable)

● A altura observada do Sol varía (inclinación do eixe 
terrestre de 23°26′11,7″ en relación á eclíptica - tamén 
variable nun ciclo de 41 000 anos) -> altura máxima 
observada no solsticio de inverno é 46°52′23,4″  menor 
que no solsticio de verán

Cálculos de 
comprobación 
realizados por 
K. Anni Medina 
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Tipos de reloxos

* A sombra dun obxecto pode proxectarse sobre 
superficies orientadas de xeito diverso

* O obxecto pode ter diferentes orientacións
+ materiais, lugar ...

Reloxo de Sol dobre en 
As Neves
https://
www.instagram.com/
relojesdesolgal/

Reloxo de Sol en 
Gomesende
https://
www.instagram.com/
relojesdesolgal/
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-Ecuatoriais

● Sombra no plano ecuatorial -> Métrica horaria no plano 
ecuatorial

● Superficie de traballo inclinada
● Estilo paralelo ó eixe terrestre,
● Sombra varre 15 º cada hora sobre un círculo centrado 

nel
● -> construción doada

Deseño dun reloxo 
ecuatorial
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-Analemáticos

● Superficie horizontal coa escala horaria 
no perímetro dunha elipse

● S. XVII
● Diferénciase por non empregar a 

proxección gnomónica, senón a 
ortográfica dos círculos da esfera celeste

● O gnomon vertical axústase na data de 
lectura

Reloxo de Sol analemático. Cruz 
de Fierro, Camiño de Santiago
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-De parede orientados ó sur ou con outras 
orientacións

● Superficie de traballo vertical (parede)

Parede orientado ó sur e chan, Tapia de Casariego
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Reloxo na fachada do I.E.S. na Un. Complutense de Madrid e orientación da 
fachada, Santiago Urueña Pascual,  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UPM-IES--reloj.jpg lic. CC BY SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UPM-IES--reloj.jpg
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*Extra: virguerías

● A imaxinación ó poder...

Reloxo de sol dixital, foto de Mojoptix lic. CC BY 4.0
https://www.thingiverse.com/thing:1068443
https://youtu.be/78I-A7ikXYU

https://www.thingiverse.com/thing:1068443
https://youtu.be/78I-A7ikXYU
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Portátil decorado
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3 en 1: no casco vello de Vigo 
(
https://www.instagram.com/p/B4
me5Nlil_B/
, foto de Xesús Méndez Padín) 
ortomeridiano, meridiano a 
poñente (O), e setentrional

https://www.instagram.com/p/B4me5Nlil_B/
https://www.instagram.com/p/B4me5Nlil_B/
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Reloxo de precisión ecuatorial con 
consideración do analema. Foto de 
Analemmatic en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial#/m
edia/File:ROE-2012-05-07-0010.jpg
 lic. CC BY SA 4.0

https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial#/media/File:ROE-2012-05-07-0010.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial#/media/File:ROE-2012-05-07-0010.jpg
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Ecuatorial de precisión con dobre pantalla. Hoffmann Albin, en 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Precision_sundial_in_B%C3%BCtgen
bach-Belgium.jpg
Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0 Unported. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Precision_sundial_in_B%C3%BCtgenbach-Belgium.jpg
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Precision_sundial_in_B%C3%BCtgenbach-Belgium.jpg
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Gnomon e asignación de tempos á 
sombra. Con alumnos en Ribadeo. 
http://fqribadeo.ribadeando.com/2014/03/
volta-o-tempo-pasado-o-sol-por-riba-
do.html

Reloxo? Traxectoria da sombra dun poste da 
porta do IES no equinoccio de primavera. 
Onde está o norte? 
http://fqribadeo.ribadeando.com/2016/09/
amosando-o-equinoccio-de-outono.html
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Reloxo de Sol horizontal nunha escola en Colorado Springs, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinook_Trail_Sundial.jpg
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Instrucións para a construción

● En internet

https://www.sundialzone.com/en/sun
dial.php?langcode=es

https://plus.maths.org/content/anale
mmatic-sundials-how-build-one-and-
why-they-work

https://www.blocklayer.com/sundial.a
spx

https://relojesdesol.info/node/1587

Baséase en seguir a sombra e poñela 
en relación cunha escala temporal

● O seguir a sombra é equivalente a 
seguir o movemento do Sol no ceo, 
que se pode calcular, e facer unha 
determinada proxección del, que 
varía con cada tipo de reloxo e 
posición.

Captura de pantalla en sundialzone 
para un reloxo de Sol de papel

https://www.sundialzone.com/en/sundial.php?langcode=es
https://www.sundialzone.com/en/sundial.php?langcode=es
https://plus.maths.org/content/analemmatic-sundials-how-build-one-and-why-they-work
https://plus.maths.org/content/analemmatic-sundials-how-build-one-and-why-they-work
https://plus.maths.org/content/analemmatic-sundials-how-build-one-and-why-they-work
https://www.blocklayer.com/sundial.aspx
https://www.blocklayer.com/sundial.aspx
https://relojesdesol.info/node/1587
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Máis...

● Presentación dispoñible e actualizada en 
https://fqribadeo.ribadeando.com/2020/11/ti-e-o-tempo-presentacion.html e 

● https://xuvenciencia.org/blog/ti-e-o-tempo-congreso-enciga-2020

● Algúns reloxos de Sol dos participantes en ti e o tempo:

Gnomon con tempos marcados na 
sombra: reloxo de sol de chan. 
Julia Blanco

https://fqribadeo.ribadeando.com/2020/11/ti-e-o-tempo-presentacion.html
https://xuvenciencia.org/blog/ti-e-o-tempo-congreso-enciga-2020
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Reloxo de Sol ecuatorial feito con 
Lego, incluído o estilete. Antón 
Patiño.
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Reloxo analemático e correccións. Manuel Galán
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