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Descrición
(*)Coñecer as bases ecolóxicas que rexen o funcionamento natural dos diversos sistemas pastorais e
xeral
silvopastorais. Analizar a estructura, manexo e xestión dos devanditos sistemas silvopastorais
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.
CG11 Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias primas forestais
maderables e non maderables, así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
CE8 Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na enxeñaría.
CE15 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica forestal.

Tipoloxía
• saber
• saber facer

• saber
• saber
• saber facer
CE17 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de silvicultura.
• saber
• saber facer
CE27 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e loita contra incendios
• saber
forestais.
• saber facer
CE35 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: pascicultura e sistemas agroforestais. • saber
• saber facer
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
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 avances.
CG11
3R. 2018 Ser consciente do contexto multidisciplinar da enxeñaría.
CE8
4R. 2018 Capacidade para analizar produtos, procesos e sistemas complexos no seu campo de estudo;
CE15
elixir e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentais relevantes de forma relevante e interpretar CE17
correctamente os resultados destas análises.
CE27
5R. 2018 Capacidade para identiﬁcar, formular e resolver problemas de enxeñaría na súa especialidade; CE35
escoller e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentos adecuadamente establecidos; Recoñecer CT5
a importancia das restricións sociais, de saúde e seguridade, ambientais, económicas e industriais.
CT6
6R. 2018 Capacidade para proxectar, deseñar e desenvolver produtos complexos (pezas, compoñentes, CT8
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.
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.
9R. 2018 Capacidade para consultar e aplicar códigos de boas prácticas e seguridade da súa
especialidade.
10R. 2018 Capacidade e capacidade para proxectar e realizar investigacións experimentais, interpretar
resultados e obter conclusións no seu campo de estudo.
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.
Contidos
Tema
INTRODUCCIÓN AOS SISTEMAS PASTORAIS.
TEMA 1: Conceptos xerais silvopastorales. Bases da xestión pastoral.
ACONDICIONAMIENTO E MELLORA DE PASTIZAIS
TEMA 2: A compoñente vexetal do Sistema pastoral. Clasiﬁcación de
sistemas pastorais
TEMA 3: Acondicionamento e mellora de pasteiros I.: Rozas. Queimas.
Cerramentos.

APROVEITAMENTO DE PASTIZAIS. ESPECIES
PASCICOLAS

TEMA 4: Acondicionamento e Mellora de pasteiros II: Emendas calcarias.
Fertilizacións. Regos e Drenaxes.
TEMA 5: Conceptos básicos: Pastoreo. Sega. Valor alimenticio: Cantidade.
Valor bromatoloxico e palatabilidade.
TEMA 6: Sistemas de pastoreo e Manexo do gando. Cuantiﬁcación da
producción e cargas gandeiras.
TEMA 7: Control da matogueira polo gando. Pastoreo e control de
combustibles vexetais. Masas arbóreas e pastoreo. Efectos ecolóxicos.
TEMA 8: Ordenación de sistemas silvopastorales.
TEMA 9: Principais especies pascicolas.
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TEMARIO DE PRACTICAS DE LABORATORIO

TEMA1P :Recoñecemento de especies vexetais dos principais xéneros de
gramíneas e leguminosas de interese pascícola.
TEMA 2P :Descrición de especies de interese pascícola mediante
transparencias e diapositivas .
TEMA 3P: Clasiﬁcación das especies vexetais con claves taxonómicas.
Confección dun herbario.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
10
25
35
Saídas de estudo
25
10
35
Lección maxistral
40
35
75
Exame de preguntas obxectivas
3
3
0
Informe de prácticas
1
1
0
Observación sistemática
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Saídas de estudo
Lección maxistral

Descrición
1. Formulación e resolución de exercicios sobre situacions reais 2. Simulación de xetions sobre o
territorio
Confeccionar un herbario coa ﬁnalidade de servir para o estudo das principais gramíneas e
leguminosas do noso entorno.
Identiﬁcación e recoleción de especies de gramineas e leguminosas
Distinción das principais especies de interese pascicolas

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Impartiranse os temas que están previstos dentro da materia

Traballo tutelado

Realizarase un informe ﬁnal das saídas de campo realizadas

Saídas de estudo

Terase en conta a asistencia ás saídas de campo planiﬁcadas

Probas

Descrición

Exame de preguntas obxectivas

Realizarase un exame ﬁnal

Avaliación
Descrición
Lección maxistral
Traballo tutelado
Saídas de estudo
Exame de preguntas
obxectivas

(*) Recoñocemento de especies pascicolas
(*) Confeción dun Herbario
(*) Recoñocemento e identiﬁcacion en campo de especies de
interese pascicola
Recoñocer os coñecementos adquiridos

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

10
10
10
70

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
SAN MIGUEL, A., Pastizales Naturales Españoles, E.T.S.I.Madrid.
RIGUEIRO,A., Pastoreo controlado en los bosques gallegos, El Campo:29-33
SAN MIGUEL, A, La dehesa Española, E.T.S.I.Madrid.
ETIENNE,M., Western European Silvopastoral Systems,
GONZALEZ HERNANDEZ,P, Estudio de las formaciones arboladas y arbustivas como base para su aprovechamiento
cinegético, Tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago
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RIGUEIRO,A, La utilización del ganado en el monte arbolado gallego, un paso hacia el uso integral del monte, En:Estudios
sobre prevención y efectos ecológicos de los incendios forestales,61-78, ICONA (MAPA).Madrid
MONTOYA, J. M., Pastoralismo Mediterráneo, ICONA Madrid
SILVA,F.J, Prácticas agroforestales en pinares y eucaliptales atlánticos, Congreso Forestal Español.Lourizán (Pontevedra).Po
KNOWLES,R.L. & CUTLER,T.R, . Integration of Forestry and Pastures in New Zealand, New Zealand Forest Service, Wellington
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Bioloxía: Bioloxía vexetal/P03G370V01201
Ecoloxía forestal/P03G370V01402
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Selvicultura/P03G370V01401
Ordenación de montes/P03G370V01605
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Botánica/P03G370V01303
Edafoloxía/P03G370V01302
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