Guía Materia 2021 / 2022

DATOS IDENTIFICATIVOS
Aproveitamentos forestais
Materia
Aproveitamentos
forestais
Código
P03G370V01601
Titulacion
Grao en
Enxeñaría
Forestal
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Coordinador/a Ortiz Torres, Luis
Profesorado Ortiz Torres, Luis
Correo-e
lortiz@uvigo.es
Web
http://http://dasometriaweb.blogspot.com.es/
Descrición
(*)Se analizarán los fundamentos básicos de los aprovechamientos forestales madereros para aprender su
xeral
planiﬁcación básica. Asimismo se estudiarán los principales sistemas de aprovechamiento usados en Galicia
así como sus rendimientos, costes y normas de seguridad.
En la enseñanza de la materia, tres aspectos son fundamentales a desarrollar, según nuestro punto de vista,
en la enseñanza de la ciencia forestal: intuición, rigor y creación. La intuición ubica al alumno en el tipo de
problemas que se quiere atacar (a través de ejemplos), crea una perspectiva (a menudo a través de la propia
historia del problema) y en deﬁnitiva genera un interés. El segundo nivel formaliza todas esas intuiciones y
las despoja de lo accesorio hasta desentrañar lo esencial. El rigor necesita de la abstracción y es fundamental
en la transmisión de conocimientos técnicos. La creación permite construir soluciones propias, prácticas,
cuanto antes tenga un contacto forestal y más aprenda de ello, más motivado va a continuar el estudio de la
asignatura.
Competencias
Código
CG1 Capacidade para comprender os fundamentos biolóxicos, químicos, físicos, matemáticos e dos sistemas de
representación necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional, así como para identiﬁcar os diferentes
elementos bióticos e físicos do medio forestal e os recursos naturais renovables susceptibles de protección,
conservación e aproveitamentos no ámbito forestal.
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
CE23 Capacidade de coñecer, comprender e utilizar os principios da explotación forestal e subministración de materias
primas na industria forestal.
CT4 Sostenibilidade e compromiso ambiental
CT5 Capacidade para a xestión da información, análise e síntese
CT6 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT8 Capacidade para resolver problemas, razoamento crítico e toma de decisións
CT10 Aprendizaxe autónoma.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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2R. 2018 Coñecemento e comprensión das disciplinas de enxeñaría da súa especialidade, ao nivel CG1
necesario para adquirir o resto das competencias da titulación, incluíndo nocións dos últimos
CG6
avances.
4R. 2018 Capacidade para analizar produtos, procesos e sistemas complexos no seu campo de
estudo; elixir e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentais relevantes de forma
relevante e interpretar correctamente os resultados destas análises.
5R. 2018 Capacidade para identiﬁcar, formular e resolver problemas de enxeñaría na súa
especialidade; escoller e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentos adecuadamente
establecidos; Recoñecer a importancia das restricións sociais, de saúde e seguridade, ambientais,
económicas e industriais.
6R. 2018 Capacidade para proxectar, deseñar e desenvolver produtos complexos (pezas,
compoñentes, produtos acabados, etc.), procesos e sistemas da súa especialidade, que cumpran
os requisitos establecidos, incluíndo o coñecemento dos aspectos sociais, de saúde e seguridade
ambiental, económico e industrial; así como seleccionar e aplicar métodos de proxecto apropiados.
7R. 2018 Capacidade do proxecto utilizando algúns coñecementos avanzados da súa especialidade
en enxeñería.
9R. 2018 Capacidade para consultar e aplicar códigos de boas prácticas e seguridade da súa
especialidade.
11R. 2018 Comprensión das técnicas e métodos de análise, proxecto e investigación aplicables e
as súas limitacións no ámbito da súa especialidade.
12R. 2018 Competencia práctica para resolver problemas complexos, realizar proxectos
complexos de enxeñaría e realizar investigacións especíﬁcas para a súa especialidade.
13R. 2018 Coñecemento da aplicación de materiais, equipos e ferramentas, procesos tecnolóxicos
e de enxeñería e as súas limitacións no ámbito da súa especialidade.
14R. 2018 Capacidade para aplicar normas de enxeñaría na súa especialidade.
15R. 2018 Coñecemento das implicacións sociais, de saúde e seguridade, ambientais, económicas
e industriais da práctica en enxeñaría.
17R. 2018 Capacidade para recoller e interpretar datos e manexar conceptos complexos dentro da
súa especialidade, para emitir xuízos que impliquen unha reﬂexión sobre cuestións éticas e sociais
20R. 2018 Capacidade para funcionar eﬁcazmente en contextos nacionais e internacionais,
individualmente e en equipo, e cooperar cos enxeñeiros e persoas doutras disciplinas.

CE23

CT4
CT5
CT6
CT8
CT10

Contidos
Tema
Xeneralidades sobre os aproveitamentos forestais Deﬁnición e tipos de aproveitamento
e o seu mercado no mundo
O Mercado de Produtos Forestais
A demanada e as empresas
A oferta de produtos forestais no mundo
Comercialización da madeira
Principais procedementos de alleamento e venda de madeira
A poxa e a elaboración de plicas
Técnicas, medios e procedementos do
Apeo e procesado da madeira
aproveitamento madeireiro
Ferramentas manuais
A motoserra e outras máquinas portátiles
Maquinaria automotriz de apeo e procesado
Maquinaria de tratamento de restos (astilladoras e empacadoras)
Saca da madeira (skider e autocargador)
Tractor agrícola adaptado
Desembosque por cables, helicóptero e outros métodos
Transporte da madeira (ﬂuvial, ferroviario, marítimo e terrestre)
Parques para almacenamento de madeira
Planiﬁcación do aproveitamento madeireiro
Factores que inﬂúen na planiﬁcación
Principais sistemas de aproveitamento
Organización dos aproveitamentos
Sistemas de control nos aproveitamentos
A prevención de riscos laborais no
A avaliación de riscos
aproveitamento forestal
A sinistralidade no sector forestal
O impacto ambiental do aproveitamento
Principais impactos da actividade forestal
Guia metodolóxica
O aproveitamento de cortiza
Ecoloxía do alcornoque
O mercado da cortiza
O aproveitamento de resinas
O aproveitamento de resinas
O mercado da resina
Planiﬁcación
Lección maxistral
Resolución de problemas

Horas na aula
26
3

Horas fóra da aula
63
11

Horas totais
89
14
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Estudo de casos
6
6
12
Saídas de estudo
16
18
34
Resolución de problemas e/ou exercicios
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

Saídas de estudo

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia apoiándose unhas presentacións de
imaxes, diagramas e vídeos que o alumno pode ver/descargar na web indicada polo profesor.
Desenvólvense as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG8, CG18, CG23, CG38, CG39,
CG40 e CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais CBI1, CBI2, CBI4, CBI5, CBI6,
CBI7, CBP4, CBS1, CBS7.
Complemento das leccións maxistrais na que se expoñen exercicios prácticos que o alumno debe
desenvolver aplicando os algoritmos vistos na materia
Desenvólvense as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG8, CG18, CG23, CG38, CG39,
CG40 e CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais CBI1, CBI2, CBI4, CBI5, CBI6,
CBI7, CBP4, CBS1, CBS7.
Estudo de casos reais de diferentes planiﬁcacions e aproveitamento tanto locais coma doutros
paises. Inclúense análise e investigación de accidentes reais en aproveitamentos forestais.
Desenvólvense as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG8, CG18, CG23, CG38, CG39,
CG40 e CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais CBI1, CBI2, CBI4, CBI5, CBI6,
CBI7, CBP4, CBS1, CBS7.
Visitas a aproveitamentos forestais con demostración de manexo de maquinaria forestal e
entrevistas cos operarios e técnicos responsables.
Desenvólvense as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG8, CG18, CG23, CG38, CG39,
CG40 e CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais CBI1, CBI2, CBI4, CBI5, CBI6,
CBI7, CBP4, CBS1, CBS7.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Trátase de realizar un traballo práctico correspondente a lagoa das temáticas incluídas no
temario e presentar publicamente devandito traballo.
Saídas de estudo

Trátase de realizar unha serie de visitas prácticas a instalacións e montes

Avaliación
Descrición

Lección maxistral Asistencia e desempeño dedicado ás clases da materia.
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18,
*CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as
transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.
Estudo de casos Resolución dun suposto práctico de planiﬁcación que o alumno deberá realizar e
entregar
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18,
*CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as
transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.
Saídas de estudo Asistencia ás saídas e práctica de campo organizadas.
Resolución de
Resposta a preguntas relacionadas co temario
problemas e/ou
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18,
exercicios
*CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a especíﬁcas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as
transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.

Cualiﬁcación Competen
cias
Avaliadas
10

20

10
60

CT5
CT6

CT6

Outros comentarios sobre a Avaliación
O estudiante debe aprobar a parte práctica e a parte teórica por separado.
Datas do examen28 DE MAIO 10h10 DE XULIO 12h
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
TOLOSANA, E. et al, El aprovechamiento maderero, Ediciones Mundi-Prensa,
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DALLA-PRIA, E et al, Manuel d´exploitation forestière. Tome I.et II, CTBA y ARMEF,
MONTOYA, J. M., Los alcornocales, M.A.P.A. Madrid,
ZAMORANO, J. L, Resinar de forma rentable, I.N.I.A. Madrid,
ACEMM, Manual de prevención de riesgos laborales en el sector forestal, Fundación para la prevención de riesgos
laborales. Gobierno de Cantabria,
AAEF, Manual de prevención de riesgos laborales en el sector forestal, Junta de Andalucía,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Maquinaria forestal/P03G370V01502
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dasometría/P03G370V01602
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Selvicultura/P03G370V01401
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Se utilizarán as ferramentas de Campus Remoto en modo síncrono para a exposición de contidos, fundamentos, bases
teóricas, directrices xerais para resolución de problemas e casos prácticos. Se prepararán materiais didácticos especíﬁcos
para a teledocencia que consisten en presentacións gravadas con voz, utilización de recursos gráﬁcos, ou software no seu
caso. Todo o material didáctico e recursos están dispoñibles na plataforma Faitic.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atención personalizada. Comunicación via e-mail ou outra ferramenta telemática acaída. Titoría en Despacho virtual
(Campus Remoto).
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Se realizarán probas on-line (Campus Remoto e Faitic) mediante tarefas ou cuestionarios. Se manteñen as ponderacións
sinaladas na guía docente da materia.
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