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Descrición
Materia na que se estuda a madeira como materia prima industrial, as súas características e propiedades
xeral
Competencias
Código
CG32 CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias
primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
CT19 CBS 7: Motivación pola calidade.
CT20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade para relacionar os principios de estrutura anatómica interna e propiedades da madeira coa
súa potencialidade para a subministración á industria forestal

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
• Saber estar / ser

Competencias
CG32
CT19
CT20

Nova
Contidos
Tema
Estrutura macroscópica da madeira

Estrutura microscópica da madeira
Estrutura submicroscópica
Anomalías e defectos da madeira

Propiedades da madeira

Albura, duramen, medula
Tecidos lonxitudinais e radiais
Crecemento en aneis
Anisotropía da madeira
Textura, gran e deseño
Estrutura microscópica da madeira de coníferas
Estrutura microscópica da madeira de frondosas
Esctrutura submicroscópica
Composición química da madeira
Nós
Madeira xuvenil
Anomalías do crecemento da capa cambial
Fendas
Madeira de reacción
Tensións internas de crecemento
Bolsas de resina
Outros defectos da madeira
Propiedades físicas da madeira
Propiedades mecánicas da madeira
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Clasiﬁcación industrial da madeira en rolo

Clasiﬁcación en función das características da madeira e a súa aptitude
para as diferentes aplicacións industriais

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
29
72
101
Prácticas de laboratorio
10
20
30
Saídas de estudo/prácticas de campo
4
8
12
Actividades introdutorias
1
1
0
Probas de resposta curta
2
2
0
Informe de prácticas
4
4
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición de obxectivos e contidos e relevancia dos mesmos dentro do conxunto de competencias
da materia
Prácticas de laboratorio Realización e presentación individual e en grupos de traballos de laboratorio
Saídas de
Explicación in situ de procesos industriais e técnicas de laboratorio
estudo/prácticas de
campo
Actividades introdutoriasExplicación inicial dos obxectivos e desenvolvemento da materia
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas de laboratorio
Avaliación
Descrición
Lección maxistral
Avaliación continua a través da asistencia ás clases de aula
Prácticas de laboratorio Avaliación continua a través da asistencia ás prácticas de
laboratorio

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CG32
5

CG32
CT19
CT20

Probas de resposta curtaRealización de probas parciais e ﬁnais

70

CG32

Informe de prácticas

5

CG32

Realización e presentación das memorias das prácticas de
laboratorio

CT19
CT20

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Industrias de primeira transformación da madeira/P03G370V01706
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras/P03G370V01705

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física: Física I/P03G370V01102
Física: Física II/P03G370V01202
Botánica/P03G370V01303
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