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Materia
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Máster
Código
O02M143V03214
Titulacion
Máster
Universitario en
Valoración,
xestión e
protección do
patrimonio
cultural
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Historia, arte e xeografía
Coordinador/a Rodríguez Teijeiro, Domingo
Profesorado Rodríguez Teijeiro, Domingo
Correo-e
teijeiro@uvigo.es
Web
http://http://cursos.faitic.uvigo.es/moodle2_1415/course/view.php?id=14
Descrición
O Traballo Fin de Máster permitirá aplicar e desenrolar de forma integrada os contidos formativos e as
xeral
competencias asociadas ó Máster, mediante a realización e defensa por parte de cada estudante dun traballo
tutelado.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e / ou aplicación das ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
CB2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en
ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa
área de estudo.
CB3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a
partir dunha información que, incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre responsabilidades sociais e
éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar de forma clara e inequívoca as súas conclusións -e o coñecemento e os
motivos deﬁnitivos que o sustentan- para o público especializado e non especializado.
CB5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira
que sexa autodirixida ou autónoma.
CG4 Coñecer e aplicar os principios e metodoloxías da investigación como son a búsqueda bibliográﬁca, a toma
de datos e a análise e interpretación dos mesmos e a presentación de conclusions, de forma clara, concisa e
rigorosa.
CE1 Poderá seleccionar as ferramentas e documentación necesarias para coñecer o ben cultural, incluso
establecer metodoloxías de traballo estandarizadas.
CE2 Adquirir a capacidade de deseñar protocolos de intervención, establecendo tipos, prioridades e intensidades
de acción ante un bens culturais en risco de alteración.
CE3 Adquirir a capacidade de redactar proxectos de intervención no Patrimonio Cultural de acordo coa lexislación
especíﬁca reguladora.
CE4 Adquirir a capacidade de catalogar o verdadeiro patrimonio cultural, podendo establecer mecanismos de
protección xurídica e preventiva.
CE5 Dominar e poder aplicar instrumentos e procedementos de diversas técnicas cartográﬁcas ao patrimonio
cultural para o seu control tridimensional e a elaboración de documentación gráﬁca mediante ferramentas
CAD.
CE6 Analizar, reﬁnar e interpretar información xeográﬁca, así como o seu almacenamento en bases de datos, en
función dos requisitos técnicos para o inventario e documentación dun proxecto de intervención.
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Coñecer os principios básicos das técnicas non destrutivas máis utilizadas para a prospección subsuperﬁcial
do patrimonio cultural e desenvolver a capacidade de determinar a súa aplicabilidade a casos especíﬁcos.
Comprender os valores multifactoriales do Patrimonio Cultural e avalialo adecuadamente de acordo cos
criterios de uso social.
Adquirir a capacidade de diagnosticar, a partir do coñecemento cientíﬁco, o estado de conservación
estrutural do ben cultural.
Comprender os fundamentos da estabilidade estrutural e os procedementos de análise necesarios para
garantir a seguridade estrutural das construcións do patrimonio.
Adquirir a capacidade de manexar ferramentas documentais e técnicas historiográﬁcas para a
caracterización do Patrimonio.
Desenvolver a capacidade de aplicación das metodoloxías de análise territorial do Patrimonio de acordo cos
obxectivos de valoración e protección.
Desenvolver a capacidade para tomar decisións sobre a función asignada ao Patrimonio, o seu valor e uso
público, e para a elaboración de estratexias dirixidas á súa recuperación.
Adquirir a capacidade de divulgación e divulgación do coñecemento cientíﬁco e da creación de mensaxes
con ﬁns de sensibilización social sobre o Patrimonio.
Coñecer e aplicar os procedementos e mecanismos para a valoración e protección do Patrimonio
arquitectónico no seu contexto territorial e administrativo.
Capacidade de comprender o signiﬁcado e aplicación da perspectiva de xénero nos diferentes campos do
coñecemento e a práctica profesional co obxectivo de lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega.
Sostibilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eﬁciente dos recursos.
Poder integrar a información e os datos diversos aportados por diversos técnicos e ferramentas na redacción
de conclusións de actuación.
Ser capaz de predecir e controlar a evolución das situacións complexas a través do desenvolvemento de
novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito cientíﬁco / investigativo, tecnolóxico ou
profesional especíﬁco, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolve a súa actividade.
Saber transmitir de forma clara e inequívoca a un público especializado ou non, resultados da investigación
cientíﬁca e tecnolóxica ou o máis avanzado campo de innovación, así como os fundamentos máis relevantes
sobre os que están baseados
Concebir a protección do patrimonio cultural nun marco de desenvolvemento sostible.
Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou
altamente especializada, unha comprensión detallada e comprobada dos aspectos teóricos e prácticos e da
metodoloxía de traballo nun ou máis campos de estudo.
Coñecer e xestionar a lexislación aplicable ao sector, coñecer a contorna social e empresarial e saber
relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento no desenvolvemento de
proxectos de enxeñería e no desenvolvemento de calquera aspecto do seu traballo profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Que os alumnos saiban aplicar e desenvolver de forma integrada os contidos formativos e as
competencias asociadas ao máster, mediante a realización e defensa por parte de cada estudante dun
traballo tutelado.
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Contidos
Tema
Elaboración, presentación e defensa dun traballo dirixido no ámbito das disciplinas do máster.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
200
200
0
Presentación
1
1
0
Aprendizaxe baseado en problemas
24
24
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Traballo tutelado
Elaboración do TFM de acordo coas directrices do Máster.
Presentación
Exposición por parte do alumno ou alumna do traballo realizado.
Aprendizaxe baseado en Establecemento das bases metodolóxicas axeitadas de acordo coa natureza do TFM elexido polo
problemas
estudiante.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Aprendizaxe baseado
en problemas

A titorización consistirá en supervisar e orientar o/a estudante na temática, metodoloxía,
elaboración, presentación e calquera outro aspecto académico relativo ao traballo de ﬁn de
máster; así como facilitar a súa xestión, dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e a
defensa do mesmo. Estabelecimento polo titor das bases metodolóxicas axeitadas de acordo coa
natureza do TFM elexido polo alumnado.

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas

Páxina 3 de 4

PresentaciónAvaliación da memoria do traballo ﬁn de Máster. Redacción, estructura,
formato, obxectivos, metodoloxías, análise de resultados e conclusión.
(80%)
Avaliación da exposición e defensa do traballo ﬁn de Máster. Claridade na
exposición, uso acertado da linguaxe, estrutura da exposición, capacidade
de síntese, respostas as cuestións formuladas polo tribunal. (20%)
Resultados da aprendizaxe:
O Trabajo de Fin de Máster permitirá aplicar e desenrrollar de forma
integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao Máster,
mediante a realización e defensa por parte de cada estudante dun traballo
tutelado.
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Outros comentarios sobre a Avaliación
O traballo ﬁn de máster só poderá ser defendido e avaliado cando se teña constancia de que o/a estudante superou todos os
créditos necesarios para a obtención do título de máster, agás os correspondentes ao propio traballo ﬁn de máster.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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