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Descrición
xeral

Curso
4

Cuadrimestre
1c

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.
CE18 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería del medio rural: proyectos técnicos
CE20 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la toma de decisiones mediante el uso de los recursos
disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares
CE21 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología, entender, interpretar,
comunicar y adoptar los avances en el campo agrario
CE22 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de valoración de empresas agrarias y comercialización
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
Adquisición de capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios da enxeñería do rural: CB3 CG1 CE18 CT1
proxectos técnicos, toma de decisións mediante o uso dos recursos dispoñibles para o traballo en CB4 CG2 CE20 CT3
grupos multidisciplinares, transferencia de tecnoloxía e principios de valoración de empresas
CE21 CT4
agrarias e
CE22 CT5
comercialización. RA1
CT8
Contidos
Tema
Introducción a enxeñería de proxectos
O proxecto de enxeñería.
A Dirección e Xestión Integrada de Proxectos
Elementos participantes nun proxecto.
Etapas dun proxecto.

(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
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Morfoloxía do documento Proxecto.
A Memoria Xustiﬁcativa.
Os Anexos.
Os Planos
O Pliego de Condicións.
O Presuposto.
Lexislación para a redacción de proxectos.
Normativa especíﬁca.
Programación e Planiﬁcación de Proxectos.
Temas Especíﬁcos de Instalacións Industriais.

(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
(*)No hay subtemas.
Estructuras metálicas.
Cimentacións.
Instalacións básicas.
- electrica
- fontanería
- saneamento
- aire comprimido

Estudios económicos e de viabilidade.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
13
30
43
Traballo tutelado
2
70
72
Lección maxistral
13
22
35
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario
Traballo tutelado
Lección maxistral

Descrición
Resolveránse exercicios e cuestións relacionadas can materia da asignatura y, en particular, co
desenrrolo do proxecto.
Consistirá na elaboración dun proyecto seguindo todos os apartados que debe conter, axudándose
das informacións obtidas nas sesións maxistraies y en seminarios.
Realizaránse explicacións sobre a documentación aportada para o curso, con especial atención os
diferentes componentes dun proxecto tipo.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Seguimiento personalizado para la realización de los distintos documentos que componen un proyecto
de ingeniería.
Seminario

Seguimento personalizado para a realización dos distintos documentos que compoñen un proxecto de
enxeñería

Traballo tutelado Procederase a facer un seguimento detallado do desenrrolo do traballo que @ estudiante debe realizar
para completar seu proxecto o ﬁnal do curso.
Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Consistirá na resolución de problemas e exercicios que @ estudiante
20
CB3 CG1 CE18 CT1
deberá ir resolvendo durante o desenrrolo do proxecto que debe
CB4 CG2 CE20 CT3
realizar antes de ﬁnalizar o curso. RA1.
CE21 CT4
CE22 CT5
CT8
Traballo tutelado Evaluación do documento ﬁnal consistente no desenrrolo dun
20
CB3 CG1 CE18 CT1
proxecto seguiendo todos os apartados que debe cubrir. RA1
CB4 CG2 CE20 CT3
CE21 CT4
CE22 CT5
Lección maxistral realización dun proxecto tipo. RA1.
60
CB3 CG1 CE18 CT1
CB4
CE20 CT3
CE21 CT4
CE22 CT5
CT8
Seminario

Outros comentarios sobre a Avaliación
Datas de exámes:
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Fin de carreira: 18/09/2020 as 16 h
1ª edición: 22/01/2021 as 10h
2ª edición: 13/07/2021 as 10h
En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oﬁcialmente e publicadas no taboleiro de
anuncios e na web do Centro
O/a alumno/a que opte por examinarse en ﬁn de carreira será evaluado únicamente co examen (que valerá o 100% da
nota). En caso de non asistir a dito examen, ou de non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo modo que o resto de
alumnos/as. Os/as estudantes que teñan responsabilidades laborais debidamente xustiﬁcadas, realizarán unha entrevista
persoal onde se lle farán preguntas sobre o traballo presentado.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Ricardo Bendaña, Proyectos de Ingeniería, Galiza Editora. Colección Universitaria.,
Ministerio de Fomento, Codigo técnico de la Ediﬁcación,
Recomendacións

Plan de Continxencias
Descrición
* 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.
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 online:
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.
Na modalidade online, os traballos tutelados serán expostos a través das aulas virtuais do Campus Remoto.
* 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
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proposto na guía docente (apartado 7). Tampouco se verá afectada a avaliación correspondente 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 que van ser avaliadas serán os mesmos que se presentan no apartado 7
da guía docente.
* 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
teledocencia dispoñibles a tal efecto.
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