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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.
CG2 Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e recursos forestais, incluíndo as paisaxes.
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.
CE32 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ordenación e planiﬁcación do territorio. Paisaxismo
forestal.
CT4 Sostenibilidade e compromiso ambiental
CT5 Capacidade para a xestión da información, análise e síntese
CT6 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT7 Habilidade no uso de ferramentas informáticas e TIC.
CT8 Capacidade para resolver problemas, razoamento crítico e toma de decisións
CT9 Capacidade de traballo en equipo, habilidades en relacións interpersoais e liderado.
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
CG2
avances.
CG10
3R. 2018 Ser consciente do contexto multidisciplinar da enxeñaría.
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.
8R. 2018 Capacidade para realizar procuras bibliográﬁcas, consultar e usar bases de datos e
outras fontes de información con discreción, para realizar simulacións e análises co obxectivo de
realizar investigacións sobre temas técnicos 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.
16R. 2018 Ideas xerais sobre cuestións económicas, organizativas e de xestión (como xestión de
proxectos, xestión de riscos e cambio) no contexto industrial e empresarial.
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
18R. 2018 Capacidade para xestionar actividades ou proxectos técnicos ou profesionais complexos
da súa especialidade, asumindo a responsabilidade da toma de decisións.
19R. 2018 Capacidade para comunicar de xeito eﬁcaz información, ideas, problemas e solucións
no campo da enxeñaría e coa sociedade en xeral.
20R. 2018 Capacidade para funcionar eﬁcazmente en contextos nacionais e internacionais,
individualmente e en equipo, e cooperar cos enxeñeiros e persoas doutras disciplinas.
21R. 2018 Capacidade para recoñecer a necesidade dunha formación continua e realizar esta
actividade de xeito independente durante a súa vida profesional.
22R. 2018 Capacidade para estar ao día das novas cientíﬁcas e tecnolóxicas.
Contidos
Tema
Tema I: TEORÍA XERAL DA PLANIF. FÍSICA

Tema II: PROCESO DA PLANIFICACIÓN FÍSICA

Tema III: As FERRAMENTAS PARA A
PLANIFICACIÓN FISICA.

CE32

CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10

Concepto de Planiﬁcación Física.
A planiﬁcación Física na enxeñaría
Antecedentes da Planiﬁcación Física
Inventarios ambientais e integrados
Evolución dos estudos de Planiﬁcación Física
Deﬁnicións de Planiﬁcación Física
Planiﬁcación física con base ecolóxica
Tipoloxía e Fins da Planiﬁcación
Técnicas operativas
Niveis de aplicación
Relaciones fundamentais
Esquema xeral
Deﬁnición de obxectivos
Inventario
Modelización
Clasiﬁcación espacial
Elección de Alternativas
Toma de Decisións
Contraste da Planiﬁcación
Seguimento da planiﬁcación
Introdución aos Sistemas de Información Xeográﬁca.
Os S.I.X. aplicados á Planiﬁcación Física e Ordenación do Territorio.

Planiﬁcación
Horas na aula

Horas fóra da aula

Horas totais
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Traballo tutelado
30
30
0
Presentación
25
30
55
Estudo de casos
21
23
44
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Traballo
20
20
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
O alumno por si mesmo ou en grupos de dúas persoas deberá de elaborar e redactar un
anteproxecto técnico, o que constituirá o eixo central da materia, en función dos coñecementos
que se vaian adquirindo nas clases teóricas. Este traballo será realizado sobre un caso real.
Constituirá o desenvolvemento inicial da materia, non limitándose a meras exposicións por parte do
profesor, senón facéndoas de carácter marcadamente participativo. Procurarase con certa
periodicidade traer ás aulas a un profesional ou especialista de recoñecido prestixio en temas
especíﬁcos relacionados coa materia, que sirva para profundar no detalle, enriquecer e debater o
contido especíﬁco do tema exposto.
Desenvolveranse actividades de grupos que traten de representar a esferas de actividade
intervintes en procesos de concepción, promoción, decisión e desenvolvemento de iniciativas
profesionais. Así mesmo, estudaranse características de funcionamento de grupos de traballo
multidisciplinares e de dirección de reunións.

Traballo tutelado

Presentación

Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Prestaranse sesións de tutorías aos alumnos para o correcto desenvolvemento do traballo ﬁnal da
materia
Avaliación
Traballo tutelado
Presentación

Descrición
.
.

Cualiﬁcación
30
70

Competencias Avaliadas

Outros comentarios sobre a Avaliación
As datas oﬁciais e as posibles modiﬁcacións están expostas no taboleiro oﬁcial da EE Forestal e na web
http://forestales.uvigo.es/gl/

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

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
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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.

Páxina 4 de 4

