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Descrición
1. Introdución á materia e contextualización
xeral
1.1. Perﬁl dos créditos da materia
Esta materia proporciona ó alumno os conceptos básicos da Física que lle serán útiles para a mellor
comprensión do resto de materias especíﬁcas do campo alimentario, que teñen caracter tecnolóxico. Tamén
prepara ó alumno para tratar cientiﬁcamente datos experimentais obtidos no laboratorio, e iniciarse no
manexo do método cientíﬁco como ferramenta básica, que lle vai permitir coller soltura na descrición e
análise dos datos experimentais.
Pensando tamén no acceso dos alumnos do Ensino Secundario á titulación, esta materia facilitará a
homoxeneización do nivel de coñecementos, con vistas nas materias especíﬁcas que han cursar no campo
alimentario. Estes coñecementos básicos, imprescindibles para calquera titulado de grao, son os que
sustentan a capacidade de análise e de razoamento, así como a formación do criterio cientíﬁco
imprescindible para todo profesional universitario.
1.2. Situación e relacións no plan de estudios
A materia de Física é unha materia de Formación Básica do primeiro curso do Grao en Ciencia e Tecnoloxía
de Alimentos , que pertence ao primeiro cuadrimestre e consta de 6 créditos ECTS.
Esta disciplina proporciona unha base fundamental para a compresión de materias posteriores da titulación
como, por exemplo, «Ampliación de Física».
O obxectivo xeral que se persegue coa materia de Física é ofrecerlle ao estudiante unha presentación
unitaria da Física a nivel introductorio, facendo énfase nas ideas básicas que constitúen o fundamento da
Física. Ao mesmo tempo preténdese introducir o estudiante no método cientíﬁco, así como no emprego de
fontes bibliográﬁcas e técnicas de documentación. Así mesmo, perséguese espertar ou manter no alumno
unha actitude de observación cientíﬁca que o impulse a afondar nos coñecementos da natureza e a
desenvolver a súa capacidade crítica, satisfacendo á súa vez o desexo de coñecementos que xa posúa.
Como obxectivos xerais a conseguir coa materia de Física pódense enumerar os seguintes:
1.- Proporcionar ó alumno os conceptos físicos fundamentais para capacitalo no traballo coas diferentes
magnitudes escalares e vectoriais.
2. Transmitir ao alumno o papel da Física no campo da enxeñería, como disciplina fundamental, na súa
formación tecnolóxica.
3.- Debido a que a materia de Física consiste nun curso á Física que, posteriormente, será ampliado na
materia do segundo cuadrimestre «Ampliación de Física», é interesante a comunicación co profesorado que
impartirá a dita materia para que teña un coñecemento detallado do contido impartido na materia de
«Física» e poida así adecuar os contidos das mencionadas materias.
4. É interesante darlle materia de «Física» unha visión práctica que non pode reducirse unicamente ao
traballo de aula. As experiencias no laboratorio han desempeñar un papel esencial na materia, con dous
obxectivos fundamentais: o aﬁanzamento nos alumnos dos coñecementos básicos desenvolvidos nas clases
teóricas e a adquisición da destreza experimental necesaria para o traballo nun laboratorio.
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Competencias
Código
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información en el
sector agroalimentario y del medio ambiente.
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo.
CE5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos,
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT8 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
RA1:
CB3
Adquirir coñecementos básicos para operar con magnitudes físicas vectoriais : gradiente,
diverxencia, rotacional.
RA2:
CB4
Desenrolar habilidades de aprendizaxe utilizando os vectores velocidade e aceleracion e as suas
compoñentes intrínsecas.
RA3:
CG1
Aprender a razonar usando os principios de conservacion da enerxia, momento lineal, momento
angular, para adquirir as ferramentas básicas de análiise cientiﬁco.
RA4:
CG2
Razonar de modo crítico e conxunto os efectos da rotación terrestre en sistemas de referencia en
reposo e con movemento uniforme e acelerado.
RA5: Describir medios continuos ideais : sólido ríxido, sólido elástico e ﬂuido.
CT3
RA6: Solucionar problemas que involucran las magnitudes físicas descritas en RA1-RA5.
CT4
RA7: entender os fenómenos de superﬁcie en ﬂuidos, a elasticidade dos solidos e a viscosidade
CT5
plantexando cuestion curtas e exercicios prácticos.
CT8
RA8: saber facer medidas experimentáis físicas, e expresalas nunha memoria dun xeito cientíﬁco.
CT1
RA9: Aprender resolver problemas manexando: traballo físico, enerxía mecánica, con e sen
CE5
rozamento en planos horizontais e inclinados.
Contidos
Tema
1. Campos escalares e vectoriais.

2. Cinemática do punto.

3. Dinámica da partícula e dos sistemas de
partículas.

1.1 Magnitudes físicas: dimensións e unidades.
1.2 Tipos de vectores. Operacións vectoriais.
1.3. Noción de campo físico: clasiﬁcación e representación gráﬁca.
1.4 Gradiente dun campo escalar.
1.5 Campos de forzas conservativos. O potencial.
1.6 Fluxo e circulación dun campo vectorial.
1.7 Diverxencia dun campo vectorial. Signiﬁcado físico. Teorema de
Gauss.
1.8 Rotacional dun campo vectorial: teorema de Stokes. Signiﬁcado físico.
2.1 Vector desprazamento.
2.2 Derivada dun vector respecto ó tempo. Velocidade (media,
instantánea e relativa).
2.3 Aceleración. Compoñentes intrínsecas.
2.4 Tipos de movementos: rectilíneo, circular.
3.1 Lei da inercia.
3.2 Principio fundamental da dinámica.
3.3 Forza da gravidade: o peso.
3.4 Terceira lei de Newton.
3.5 Traballo e enerxía mecánica. Principio de conservación. Forzas
disipativas
3.6 Centro de masas. Movemento do centro de masas. Lei da conservación
do momento lineal.
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4. Sólido ríxido.

4.1 Velocidade e aceleración angular.
4.2 Momento de inercia.
4.3. Momento dunha forza e momento angular. Principio de conservación
do momento angular.
4 4 Enerxía cinética de rotación.
5. Estática de ﬂuidos: principio fundamental.
5.1 Densidade. Presión. Principio fundamental da hidrostática.
5.2 Flotación e principio de Arquímedes.
6. Mecánica de Fluidos: fenómenos de superﬁcie. 6.1 Tensión superﬁcial. Enerxía superﬁcial.
6.2. Lei de Young - Laplace para o equilibrio dunha gota
6.4 Capilaridade: Lei de Jurin.
Programa de prácticas
0.- Cálculo das incertidumes nas medidas experimentais.
0.- Determinación dos erros nas medidas.
1.- Teorema de Steiner.
2.- Dinámica de ﬂuidos.
3.- Momento dunha forza, momento angular.
4.- Lei de Arrhenius.
5- Fenómenos de superﬁcie.
6.-Oscilador armónico

1.- Comprobación experimental do teorema de Steiner. Medida dos
momentos de inercia de distintas ﬁguras xeométricas: barra, esfera, disco
perforado.
2.- Dinámica de ﬂuidos: comprobación experimental da lei de HagenPoiseuille. Determinación experimental da viscosidade da auga a
temperatura ambiente.
3.- Determinación experimental do momento de inercia dun disco, a
partires do momento exercido por unha forza transmitida por un fío ata o
disco rotante.
4.- Medida da inﬂuencia da temperatura na viscosidade dun ﬂuido en fase
líquida, utilizando o viscosímetro Höppler.

7.- Estudio da dinámica do Péndulo simple
8.- Análise do principio da conservación da
enerxía (disco de Maxwell).
9.- Determinacion da constante dun resorte
elástico.

5- Obtención da tensión superﬁcial da auga empregando o método do
anello de Nouy.
6.- Análise cualitativa do comportamento dun oscilador armónico
amortiguado e forzado.
7.- Estudio da inﬂuencia da masa e da lonxitude da corda no período do
péndulo simple.
8.- Análise da mecánica do disco de Maxwell: principio da conservación da
enerxía mecánica.
9.- Estudio da inﬂuencia da masa e da rixidez do resorte no período do
mesmo.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
28
66
94
Prácticas de laboratorio
14
14
28
Seminario
14
14
28
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición dos fundamentos teóricos, que o alumno precisa coñecer, para realizar as prácticas de
laboratorio e resolver problemas, exercicios e cuestions curtas, de Física básica. A teoría
impartirase empregando o método expositivo, ó mesmo tempo que se invitará ó alumnado a
participar directamente, na exposicion dos contidos, mediante preguntas curtas individuais, que
estimulan a atención dos alumnos e conﬁren maior dinamismo ás clases.
Prácticas de laboratorio As prácticas impartiranse no laboratorio durante unha semana, coa ﬁnalidade de que os alumnos
adquiran as destrezas propias do método cientíﬁco: observacion, experimentación, tratamento dos
datos e análise numérica dos resultados. Esas sesións prácticas irán precedidas dunhas clases onde
se lles indicará o método de cálculo das incertidumes, experimentais e estadísiticas.
Lección maxistral
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Seminario

Antes de impartir as clases de seminario, os alumnos dispoñen no FAITIC, de boletins para cada
tema, co ﬁn de que poidan pensar nos exercicios que se plantexan antes da sua realizacion nas
horas de seminario. Deste xeito preténdese conquerir a participación activa de cada alumno, e
fomentar o seu espíritu racional.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Nos seminarios, farase un seguimento persoal de cada alumno, tratando de resolver as dúbidas que lle
xurdirán, no seu proceso de aprendizaxe. Ademais fomentarase o espíritu racional, para que cada
rapaz teña oportunidade de desenrolar axeitadamente as suas facultades cognitivas, segundo o nivel
de coñecementos que posua. Esta atención persoalizada desenvolverase presencialmente
(directamente na aula) e tamén de forma individualizada dentro do plan titorial. O obxectivo é tratar a
cada rapaz coma se fora único, tendo en conta as suas peculiares circuntancias persoais.

Prácticas de
laboratorio

Nas prácticas de laboratorio, farase un seguimento persoal de cada alumno, tratando de resolver as
dúbidas que lle xurdirán, no seu proceso de aprendizaxe. Ademais fomentarase o espíritu críticocientíﬁco, para que cada alumno poida desenrolar axeitadamente as suas facultades cognitivas, e
mailas destrezas prácticas. Esta atención persoalizada desenvolverase presencialmente (directamente
no laboratorio e tamén de forma individualizada.

Lección maxistral

Nas clases de teoría, farase un seguimento persoal de cada alumno, tratando de resolver as dúbidas
que lle xurdirán, no seu proceso de aprendizaxe. Ademais fomentarase o espíritu racional, para que
cada rapaz teña oportunidade de desenrolar axeitadamente as suas facultades cognitivas, segundo o
nivel de coñecementos que posua. Esta atención persoalizada desenvolverase presencialmente
(directamente na aula) e tamén de forma individualizada, nas horas de titoría dentro do plan titorial.

Avaliación
Lección maxistral

Descrición
Avalíase co exame escrito: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6,
RA7 e RA9.

Prácticas de laboratorio Avalíase co exame e a memoria o RA8.

Seminario

Avaliación continua dos boletins de exercicios e cuestions
curtas.
Avalíanse RA7 e RA9

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
60
CB3 CG1 CE5 CT1
CB4 CG2
CT3
CT4
CT5
CT8
25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
15
CB3 CG1 CE5
CB4 CG2

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para aprobar a materia será imprescindible facer e aprobar as prácticas de laboratorio.
Convocatoria Fin de Carreira: 09- Setembro de 2020, as 16 h.
Convocatoria ﬁn de carreira: el alumno que opte por examinarse en ﬁn de carreira será avaliado so co exame (100% da
nota). En caso de non asistir ó exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado igual que os restantes alumnos.
Convocatoria ordinaria: 22- Xaneiro de 2021, as 16 h.
Convocatoria de extraordinaria: 2- Xullo de 2021, as 10 h.
En caso de erro na transcripción das datas de exámenes, as válidas son as aprobadas oﬁcialmente e publicadas no tablón de
anuncios e na web do Centro.
Sistema de avaliación de estudiantes con responsabilidades laborais:
Será esencialmente igual ó dos restantes alumnos. Terase en conta a situación persoal de cada un, para facilitarlle a
avaliación dos seminarios. En canto a avaliacion das prácticas e a que resulta do exame escrito, o estudiante deberá
comparecer o dia e a hora sinalados para todos.
Na convocatoria de Xullo o alumno poderá ser avaliado con 100% da nota, tendo en conta que a nota de practicas
(aprobado) e obrigatoria, no caso de que non ﬁxera as practicas tería que responder a preguntas especiﬁcas das practicas,
dentro do exame de Xullo.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
P.A. Tipler, Física, 6, Reverté, 2010
S. Burbano de Ercilla, Problemas de Física, 27, Tebar, 2004
J. García Roger, Problemas de Física. Volumen 1 Mecánica, 2, Eunibar, 2010
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Física: Ampliación de física/O01G281V01202
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Matemáticas: Ampliación de matemáticas/O01G281V01204
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas: Matemáticas/O01G281V01103
Plan de Continxencias
Descrición
=== ADAPTACIÓN DA METODOLOXIA ===
* Metodoloxías docentes durante a Modalidade mixta:
En caso de que, seguindo as directrices sanitarias relacionadas coa COVID-19, na aula destinada para a materia non permita
a asistencia presencial de todos/as os/as matriculados, se establecerán quendas de asistencia presencial a sesións
maxistrais e de seminarios. Os alumnos/as que non formen parte das quendas presenciais, seguirán as sesión maxistrais e
os seminarios a través do Campus Remoto e/ou daquelas outras ferramentas que a Universidade de Vigo poña a disposición
de profesorado e alumnado. As quendas garantirán que todo o alumnado teña opción de asistir presencialmente ao mesmo
número de número de horas de sesións maxistrais e seminarios.
Na modalidade mixta, as prácticas serán presenciais e durante o seu desenvolvemento deberase empregar máscara de
acordo coas directrices sanitarias en vigor. O traballo tutelado se desenvolverá sen cambios respecto do establecido
seguindo a docencia presencial, excepto co establecemento de cita previa para as titorías e que estas serán non presenciais
empregando as salas de profesorado do Campus Remoto.
* Metodoloxías durante a Modalidade non presencial:
En caso dun escenario de conﬁnamento no que a docencia deba impartirse na súa totalidade na modalidade online, as
sesións maxistrais e de seminarios se desenvolverán de xeito síncrono, mediante o emprego de aulas virtuais do Campus
Remoto e/ou daquelas outras ferramentas que a Universidade de Vigo poña a disposición de profesorado e alumnado.
Neste escenario, as prácticas de laboratorio se desenvolverán mediante unha presentación das actividades que realizarían a
través das mesmas ferramentas que as sesións maxistrais e des seminarios. Coa ﬁnalidade de poder acadar o maior número
de competencias asociadas ás prácticas, se lles facilitará ó alumnado os resultados das actividades prácticas para que
podan elaborar o correspondente informe de prácticas que forma parte da avaliación da materia, así como a explicación
pertinente de como deben realizar este informe en base aos resultados proporcionados.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): titorías, concertadas previamente, mediante o emprego das
salas de Profesorado Virtual que proporciona o Campus Remoto.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe: de ser necesaria, se lle facilitará ó alumnado oportunamente a
través das plataformas de teledocencia dispoñibles a tal efecto.
* Outras modiﬁcacións: non se prevén novas modiﬁcacións signiﬁcativas respecto da guía docente.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Avaliación durante a Modalidade mixta:
Nestas circunstancias, cabe esperar que o exame das sesións maxistrais e o estudo de caso asociado ás sesións de
seminarios se poidan realizar presencialmente (en quendas de ser precisas) salvo que se indique o contrario polas
autoridades académicas. Deste xeito, a avaliación na modalidade mixta non se vai ver afectada respecto dos sistema
proposto na guía docente (apartado 7). Tampouco se verá afectada a avaliación correspondente as actividades
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prácticas/saída de campo e os traballos tutelados.
* Avaliación durante a Modalidade online:
Neste escenario, e dependendo do que indiquen as autoridades académicas, o exame das sesións maxistrais e o estudo de
caso asociado ás sesións de seminarios poderían terse que realizar online, para o cal se empregarían as ferramentas de
teledocencia que a Universidade de Vigo pon a disposición de profesorado e alumnado. Nestas circunstancias, os pesos
atribuídos a cada unha das metodoloxías docentes vanse cambiar tendo en conta que o exame ﬁnal contará cun 50% da
nota , a cualiﬁcación das practicas será un 25% (idem que na modalidade presencial) e a cualiﬁcación dos seminarios será
un 25% .
* Novas probas: non se considera a necesidade de novas probas de avaliación en caso de docencia mixta ou docencia
online.
* Información adicional: en caso de ser precisa, se aportará ó alumnado mediante comunicación a través das plataformas de
tele-docencia dispoñibles a tal efecto.
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