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Descrición
Esta materia ten os seguintes obxectivos:
xeral
Coñecer a evolución do concepto de calidade e da súa aplicación no terreo empresarial, asumindo o valor
estratéxico da xestión da calidade na contorna empresarial actual.
Coñecer os diferentes modelos que poden servir ás empresas para implantar un sistema de xestión da
calidade (SGC) e desenvolver o enfoque de calidade total.
Aprender a utilizar as ferramentas e técnicas que permiten desenvolver a actividade dunha empresa baixo a
perspectiva da calidade e, ﬁnalmente, a incorporación da mellora continua na dinámica da empresa.
Valorar as vantaxes derivadas da xestión ambiental no desempeño da actividade empresarial e no
desenvolvemento sustentable. Coñecer os diferentes referenciais que poden servir ás empresas para
implantar un SGMA.
Valorar as vantaxes derivadas da xestión da seguridade e saúde no traballo no desempeño da actividade
empresarial e coñecer os diferentes referenciais que poden servir ás empresas para implantar un SGSST.
Comprender os beneﬁcios que poden derivarse da integración do tres sistemas estudados (SGC, SGMA e
SGSST) baixo un mesmo marco de desenvolvemento.
Competencias
Código
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CE4 CET4. Realizar la planiﬁcación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de
producción, de calidad y de gestión medioambiental.
CE25 CGS6. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre
prevención de riesgos laborales.

Tipoloxía
• saber

• saber facer
• saber
• saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer a evolución do concepto de calidade e da súa aplicación no terreo empresarial, asumindo o valor CB3
estratéxico da xestión da calidade na contorna empresarial actual
CE4
CE25
Entender e diferenciar os conceptos de normalización, certiﬁcación e acreditación
CB3
CE4
CE25
Coñecer as normas ISO 9000 como referencia para sistemas de xestión da calidade, e outros modelos
CB3
para desenvolver un enfoque de calidade total.
CE4
CE25
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Aprender a utilizar as ferramentas e técnicas que permiten desenvolver a actividade dunha empresa
baixo a perspectiva da calidade (planiﬁcación e deseño de produtos e procesos, execución dos mesmos e
medición dos resultados obtidos) e, ﬁnalmente, a incorporación da mellora continua na dinámica da
empresa.
Tomar conciencia do impacto que o desenvolvemento da actividade empresarial ten na contaminación do
medio ambiente. Diferenciar as obrigacións das empresas en materia de prevención da contaminación,
fronte á voluntariedad dos sistemas de xestión ambiental baseados nas normas.
Valorar as vantaxes derivadas da xestión ambiental no desempeño da actividade empresarial e no
desenvolvemento sustentable. Coñecer os referenciales sobre SGM: ISO 14000 e EMAS.

CB3
CE4
CE25
CB3
CE4
CE25
CB3
CE4
CE25
CE25

Adquirir unha perspectiva xeral acerca dos riscos laborais que leva o desempeño das actividades
profesionais e os diferentes campos de estudo implicados na súa prevención.
Valorar as vantaxes derivadas da xestión da seguridade e saúde no traballo no desempeño da actividade CE25
empresarial. Coñecer os referenciales que poden servir ás empresas para implantar un SGSST.
Contidos
Tema
1. Evolución do concepto de calidade. A xestión
da calidade total ou TQM: principais conceptos
2. Normalización, certiﬁcación e acreditación.
3. Modelos de xestión da calidade: ISO 9000

4. Modelos de xestión da calidade. Outros
referenciais

5. Modelos de Excelencia
6. Os custos asociados á calidade
7. Ferramentas para o control e mellora da
calidade
8. A xestión ambiental

3.1. A norma ISO 9001
3.2. Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da
calidade segundo ISO 9000
4.1. A xestión da calidade no sector de automoción
4.2. A xestión da calidade no sector sanitario
4.3. A xestión da calidade e a seguridade alimentaria
4.4. A xestión da calidade noutros sectores
4.5. O marcado CE
5.1. O Modelo EFQM de Excelencia

7.1. Ferramentas básicas da calidade
7.2. Control estatístico do proceso (SPC)
8.1. Introdución á xestión ambiental. Conceptos básicos
8.2. Lexislación ambiental
9. Modelos de xestión ambiental: ISO 14000 e
9.1. A norma ISO 14001
EMAS
9.2. Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión
ambiental segundo ISO 14000
9.3. O Regulamento EMAS
9.4. Comparativa ISO 14000 vs EMAS
10. A xestión da seguridade e saúde no traballo 10.1. Introdución á xestión da seguridade e saúde no traballo. Conceptos
(SST)
básicos
10.2. Lexislación sobre seguridade e saúde no traballo
11. Modelos de xestión da seguridade e saúde no 11.1. A norma ISO 45001
traballo: ISO 45001
11.2. Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da
seguridade e saúde no traballo segundo ISO 45001
13. Sistemas integrados de xestión
Prácticas
P1. Ferramentas de mellora da calidade (I)
P2. Ferramentas de mellora da calidade (II)
P3. Ferramentas de mellora da calidade (III)
P4. Ferramentas de mellora da calidade (IV)
P5. Análise da satisfacción do cliente
P6. Documentación do sistema de xestión da calidade (I)
P7. Documentación do sistema de xestión da calidade (II). Indicadores
P8. Xestión ambiental. Identiﬁcación e avaliación de aspectos ambientais
P9. Exposición de traballos
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
32
32
64
Prácticas de laboratorio
16
16
32
Traballo tutelado
2
32
34
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
8
10
Exame de preguntas obxectivas
1
4
5
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
4
5
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
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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.
Prácticas de laboratorio (*)Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio.
Traballo tutelado
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballo tutelado
Avaliación
Descrición
Traballo tutelado

Realización e presentación dun traballo práctico relacionado
cos contidos da materia
Resolución de problemas Probas para avaliación das competencias adquiridas que
e/ou exercicios
inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os
alumnos deben responder de maneira directa e breve en base
aos coñecementos que teñen sobre a materia.
Exame de preguntas
Proba tipo test sobre os contidos da materia.
obxectivas

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

15
10

CB3
CE4
CE25

50

CB3
CE4
CE25

Resolución de problemas Resolución de exercicios e/ou casos prácticos.
e/ou exercicios

25

CB3
CE4
CE25

Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua
Para superar a materia por avaliación continua, o aluno/a deberá superar as prácticas, un traballo práctico individual ou en
grupo, e o exame ﬁnal.
Para superar as prácticas, o aluno/a deberá asistir, e presentar as memorias correspondentes, a aquelas prácticas que sexan
consideradas obrigatorias polo profesorado ao longo do curso. As memorias presentadas deberán reunir a calidade
suﬁciente a xuízo do profesor para poder superar as prácticas. No caso de falta de asistencia ás prácticas obrigatorias, o
aluno/a deberá presentar igualmente as memorias correspondentes, e ademáis elaborar e aprobar un traballo
compensatorio relacionado con cada práctica á que no asistira, indicado polo profesor correspondente.
Ademáis, o aluno/a deberá elaborar de forma individual ou en grupo (o número de persoas será indicado polo profesor), e
expoñer ao ﬁnal do curso, un traballo práctico, que será plantexado polo profesor correspondente ao comenzo do curso. En
caso de aprobar este traballo, a nota obtida suporá un 15% da caliﬁcación total.
O aluno/a que teña pendente o traballo práctico da materia, poderá recuperalo unicamente na convocatoria de xuño.
Ademáis, o aluno/a deberá superar o exame ﬁnal da materia, cunha parte teórica (70% da nota), composta por un test e
preguntas de resposta curta, e outra práctica (exercicios, 30% da nota).
Previamente ao exame ﬁnal farase unha proba de seguemento, cara á metade do curso, que será liberatoria, da materia
incluida nela, para o exame ﬁnal. Esta proba terá unha parte teórica (70% da nota), composta por un test e preguntas de
resposta curta, e outra práctica (exercicios, 30% da nota)
Convocatorias oﬁciais
O aluno/a terá que presentarse a un exame ﬁnal, cunha parte teórica (70% da nota), composta por un test e preguntas de
resposta curta, e outra práctica (exercicios, 30% da nota).
O aluno/a que teña superadas as prácticas e o traballo, e que teña superada a proba de seguemento intermedia, fará unha
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proba reducida correspondente á materia restante, cunha parte teórica (70% da nota) e outra práctica (exercicios, 30% da
nota).
O aluno/a que teña superadas as prácticas e o traballo, e non teña superada a proba de seguemento intermedia, fará unha
proba reducida correspondente a todo o contido da materia, cunha parte teórica (70% da nota) e outra práctica (exercicios,
30% da nota).
O aluno/a que non supere as prácticas e/ou non presente o traballo da materia, fará unha proba con valor do 100% da nota
(70% para a parte teórica e 30% para a parte práctica), con independencia de que teña superada ou non a proba de
seguemento intermedia no seu momento.
Aclaracións
A caliﬁcación ﬁnal calcularase a partires das notas das distintas probas, tendo en conta a ponderación destas:
·

Probas: 85% da caliﬁcación ﬁnal.

·

Traballo práctico: 15% da caliﬁcación ﬁnal.

Dentro de cada proba:
·

Parte teórica: 70%

·

Parte práctica (exercicios): 30%

De calquer xeito, para superar a materia é condición necesaria superar tódalas partes sen que ningunha das notas sexa
inferior a 4 (nota mínima para compensar) e ter unha media de aprobado (nota igual ou superior a 5). Nos casos en que a
nota media sexa igual ou superior a 5 pero nalgunha das partes non se acade o valor mínimo de 4, a caliﬁcación ﬁnal será
de suspenso.
A xeito de exemplo, un aluno/a que obteña as seguintes caliﬁcacións: 8 e 3, estaría suspenso, aínda que a nota media da un
valor superior a 5, xa que ten unha nota inferior a 4 nunha das partes. Nestes casos, a nota que se reﬂectirá na acta será
"suspenso (4,0)".
Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa.
O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación
da materia no presente curso académico e a caliﬁcación global será de suspenso (0,0).
Compromiso ético
Espérase que o aluno/a presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético
(copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o aluno/a non reúne os
requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a caliﬁcación global no presente curso académico será de
suspenso (0,0).
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría/V04M141V01210
Outros comentarios
Para matricularse nesta materia é necesario superar ou ben estar matriculado de todas as materias dos cursos inferiores ao
curso no que está emprazada esta materia (Comisión Permanente da EII, 12 de xuño de 2015).
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