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Descrición
(*)Asignatura que trata las dos tecnologías básicas para el uso industrial de la madera
xeral

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
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.
CE31 Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, descortizado e trituración
da madeira.
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

Tipoloxía

• saber
• saber facer
• saber facer

Competencias
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2R. 2018 Coñecemento e comprensión das disciplinas de enxeñaría da súa especialidade, ao nivel
CG11
necesario para adquirir o resto das competencias da titulación, incluíndo nocións dos últimos avances.
CE31
4R. 2018 Capacidade para analizar produtos, procesos e sistemas complexos no seu campo de estudo;
CT5
elixir e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentais relevantes de forma relevante e interpretar CT6
correctamente os resultados destas análises.
CT8
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.
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.
18R. 2018 Capacidade para xestionar actividades ou proxectos técnicos ou profesionais complexos da súa
especialidade, asumindo a responsabilidade da toma de decisións.
Contidos
Tema
Tecnoloxía da preservación da madeira

Tecnoloxía do secado da madeira

Introdución: Patoloxías da madeira
Durabilidade natural da madeira e impregnabilidade
Clases de uso: CU 1. CU 2, CU 3, CU 4 e CU 5
Produtos de protección e sistemas de aplicación
Madeira Modiﬁcada
Aplicación de sistemas de protección
Diferentes tratamentos de madeira, o uso de produtos químicos
Informe técnico sobre patoloxías exitentes
Medidas de deseño construtivas para a protección de madeira
Reforzos de estruturas de madeira
Introdución: Principios físicos secado
Secado natural
Secado artiﬁcial
Fases do secado artiﬁcial
Presecadeiros
Túneles de secado
Cámaras de secado
O secado de madeira por medio de métodos especiais
Defectos que xorden no secado
Deseño e programación dos secadoiros

Planiﬁcación docente
Lección maxistral
Resolución de problemas
Saídas de estudo
Prácticas de laboratorio
Actividades introdutorias
Resolución de problemas e/ou exercicios
Resolución de problemas e/ou exercicios

Horas na aula
28
8
4
2
1
2
1

Horas fóra da aula
80
18
6
0
0
0
0

Horas totais
108
26
10
2
1
2
1
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
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.
Resolución de
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
problemas
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.
Saídas de estudo
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.
Prácticas de laboratorio 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
especiais con equipamento especializado (laboratorios cientíﬁco-técnicos, de idiomas, etc).
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas
Prácticas de laboratorio
Avaliación
Descrición
Lección maxistral
Resolución de problemas
Saídas de estudo
Resolución de problemas e/ou
exercicios
Resolución de problemas e/ou
exercicios

Evaluación continua a través de la asistencia a las
sesiones impartidas
Evaluación continua a través de la asistencia a las
clases prácticas impartidas
Presentación de una memoria de las visitas realizadas
Evaluación de la prueba de evaluación sobre los
contenidos teóricos de la asignatura
Evaluación de las pruebas de realización de
ejercicios

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

10
10
5
55
20

Outros comentarios sobre a Avaliación
Calendario de exámenes:
Primeira Convocatoria: 24 de xaneiro de 2020, 16:00 horas
Segunda Convocatoria: 26 de xuño de 2020, 16:00 horas
Publicación de notas mediante métodos oﬁciáis.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Oscar González-Prieto, Patoloxía da Madeira Estrutural, Xunta,
F. Arriaga, Intervención en estructuras de madera, AITIM,
Fernando Peraza, Protección Preventiva de la Madera, AITIM,
J.I. Fernández-Golfín Seco, Manual de secado de La Madera, AITIM,
León M. Fiske, Manual del Secado de Maderas, Muni Prensa,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal/P03G370V01804
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Industrias de primeira transformación da madeira/P03G370V01706
Organización industrial e procesos na industria da madeira/P03G370V01707
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxía da madeira/P03G370V01606
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