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Descrición
(*)Durante el curso de Ordenación de Montes se analizarán los diferentes métodos para la Durante o curso de
xeral
Ordenación de Montes analizaranse os diferentes métodos para a organización e xestión do aproveitamento
dos recursos naturais forestais. A ensinanza basearase no repaso da historia forestal europea e da paralela
evolución dos métodos de ordenación. A presentación de problemas permitirá introducir as distintas
solucións e a aprendizaxe das mesmas por parte do alumno.
Competencias
Código
CG6 Capacidade para medir, inventariar e avaliar os recursos forestais, aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de
manexo de todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas, así como as técnicas de aproveitamento de
produtos forestais maderables e non maderables
CG10 Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planiﬁcación do territorio, así como os criterios e
indicadores da xestión forestal sustentable no marco dos procedementos de certiﬁcación forestal.
CG13 Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implementar e interpretar proxectos e plans, así como para redactar
informes técnicos, memorias de recoñecemento, valoracións, peritaxes e taxacións.
CE4 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e do marco institucional e xurídico da empresa. Organización e
xestión de empresas.
CE25 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: lexislación e certiﬁcación forestal; socioloxía e
política forestal.
CT4 Sostenibilidade e compromiso ambiental
CT6 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT8 Capacidade para resolver problemas, razoamento crítico e toma de decisións
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
É capaz de interrelacionar as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente.

Competencias
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Resultados de aprendizaxe de coñecemento e comprensión
CG6
R1 Coñecemento e comprensión dos principios cientíﬁcos e matemáticos que subxacen á súa rama CG10
de enxeñaría .
CG13
R2 Unha comprensión sistemática dos conceptos e aspectos crave dá súa rama de enxeñaría .
R3 Un coñecemento adecuado da súa rama de enxeñaría que inclúa algún coñecemento á
vangarda do seu eido.
R4 Conciencia do contexto multidisciplinar da enxeñaría.

CE4
CE25

CT4
CT6
CT8

Resultados de aprendizaxe de Análise en enxeñaría.
R5 A capacidade e de aplicar ou seu coñecemento e comprensión para identiﬁcar, formular e
resolver problemas de enxeñaría utilizando métodos establecidos.
R6 A capacidade e de aplicar o seu coñecemento e comprensión á análise da enxeñaría de
produtos, procesos e métodos.
Resultados de aprendizaxe de Proxectos de Enxeñaría.
R8 A capacidade de aplicar os seus coñecementos para desenvolver e levar a cabo proxectos que
cumpran uns requisitos especíﬁcos.
R9 Comprensión dos diferentes métodos e a capacidade para utilizalos.
Resultados de aprendizaxe de Investigación e Innovación
R10 A capacidade de realizar procuras bibliográﬁcas, utilizar bases de datos e outras fontes de
información.
Resultados de aprendizaxe de Aplicación Práctica da Enxeñaría
R13 A capacidade de seleccionar e utilizar equipos, ferramentas e métodos adecuados.
R14 A capacidade de combinar a teoría e a práctica para resolver problemas de enxeñaría .
R15 A comprensión de métodos e técnicas aplicables e as súas limitacións
R16 Conciencia de todas as implicacións da aplicación práctica da enxeñaría.
Resultados de aprendizaxe de Competencias Transversais
R17 Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo.
R19 Demostrar conciencia sobre a responsabilidade da aplicación práctica da enxeñaría, o impacto
social e ambiental, e compromiso coa ética profesional, responsabilidade e normas da aplicación
práctica da enxeñaría.
R20 Demostrar conciencia das prácticas empresariais e de xestión de proxectos , así como a
xestión e o control de riscos , e entender as súas limitacións.
Contidos
Tema
Introdución á Ordenación de Montes

Marco estratéxico e lexislativo da planiﬁación
forestal
Contido dos instrumentos de ordenación

Bases selvicolas da ordenación de montes

Bases económicas da ordenación de montes

Métodos de Ordenación

Certiﬁcación da xestión forestal

Deﬁnicións e concepto
Condicións e obxectivos mínimos
Evolución histórica dos montes e da ordenación
Obxectivos da Xestión Forestal
Planiﬁcación: acordos internacionais, plans estatais e autonómicos
Lexislación básica e complementaria. Decretos
Instrucións de ordenación
Estrutura clásica dun P.O
Tipoloxía de instrumentos
Contidos mínimos
Relación cos obxectivos mínimos
Estudio estático dos montes
Estudio dinámico dos montes
Estruturas globais e base conceptual
Criterios para a determinación da quenda, idade de madurez ou diámetro
de cortabilidade
Criterios técnicos, físicos ou ﬁnanceiros
Introdución aos métodos prácticos
División por cabida
Métodos de tramos
Masas irregulares
Xestión por rodais
Proceso, esquemas e modalidades

Planiﬁcación
Lección maxistral

Horas na aula
26

Horas fóra da aula
52

Horas totais
78
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Resolución de problemas
4
10
14
Estudo de casos
6
12
18
Eventos cientíﬁcos
4
6
10
Saídas de estudo
10
18
28
Probas de resposta curta
1
1
0
Informe de prácticas
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas

Estudo de casos

Eventos cientíﬁcos
Saídas de estudo

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes de
prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos
non académicos exteriores.
Entre elas pódense citar prácticas de campo, visitas a eventos, centros de investigación, empresas,
institucións... de interese académico-profesional para o alumno.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas
Saídas de estudo
Avaliación
Descrición
Cualiﬁcación
Probas de resposta curtaAvaliación mediante proba de conceptos teóricos
70
Informe de prácticas
Avaliación continua do traballo individual
30

Competencias Avaliadas
CG6
CG6

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MADRIGAL, A, Ordenación de Montes Arbolados, ICONA,
Bibliografía Complementaria
GONZALEZ MOLINA, et al., Manual de Ordenación por Rodales, Centre Tecnologic Forestal de Catalunya,
DAVIS, L. S.; JOHNSON, K. N.; BETTINGER, P. S.; HOWARD, T. E, Forest Management (4th ed.), McGraw Hill Publishing Co.,
MADRIGAL, A.; ÁLVAREZ, J.G.; RODRÍGUEZ, R.; ROJO, A., Tablas de producción para los montes españoles, Fundación
Conde del Valle de Salazar,
DÍAZ-MAROTO, I., Evolución de los métodos de ordenación de montes en España. Situación actual., Escuela
Politécnica Superior, Lugo,
ACEMM, Manual de prevención de riesgos laborales en el sector forestal, Fundación para la prevención de riesgos
laborales. Gobierno de Cantabria,
DIEGUEZ, U. et al., Herramientas Selvícolas para la Gestión Forestal Sostenible en Galicia, Xunta de Galicia,
MARTÍNEZ CHAMORRO, et al., Manual para a cubicación, taxación e venda de madeira en pe e biomasa forestal,
Universidade de Vigo,
Manual de ordenación de montes de Andalucía, Junta de Andalucía,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Planiﬁcación física e ordenación territorial/P03G370V01701
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Proxectos/P03G370V01503
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas: Estatística/P03G370V01301
Selvicultura/P03G370V01401
Aproveitamentos forestais/P03G370V01601
Dasometría/P03G370V01602
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