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Descrición
(*)El objetivo de esta materia es adquirir conocimientos básicos sobre las transformaciones químicas y físicas
xeral
que sufren los materiales a lo largo de su vida útil y evaluar las consecuencias prácticas de este deterioro. Se
estudiarán y describirán los distintos métodos de reciclaje y las técnicas aplicables para el control de la
corrosión.
Competencias de titulación
Código
A42
CEMM6 Reciclaxe dos materiais metálicos.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
(*)
Contidos
Tema
Degradación de materiais metálicos e non
metálicos.
Introdución: material residual. orixe e
clasiﬁcación.
Sistemas de xestión dos residuos.
Tecnoloxías de procesamento e separación de
materiais.
Tecnoloxías de recuperación e reciclado de
materiais.
Instalacións de recuperación de materiais.

Competencias
A42

.

Planiﬁcación
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Seminarios
Titoría en grupo

Horas na aula
15
15
2.5
5

Horas fóra da aula
22.5
15
17.5
5

Horas totais
37.5
30
20
10
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Prácticas autónomas a través de TIC
2.5
2.5
0
Traballos de aula
7.5
15
22.5
Traballos e proxectos
2.5
20
22.5
Estudo de casos/análise de situacións
2.5
2.5
5
*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 dous 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 dúas coñecementos a situacións
concretas e de adquisición de habilidades básicas e
procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Seminarios
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco,
que permiten afondar ou complementar vos contidos dá
materia.
Titoría en grupo
Entrevistas que ou alumno mantén co profesorado dá materia
para asesoramento/desenvolvemento de actividades dá
materia e do proceso de *prendizaxe
Prácticas autónomas a Actividades de aplicación dúas coñecementos a situacións
través de TIC
concretas e de adquisición de habilidades básicas e
procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Traballos de aula
Ou estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo
as directrices e supervisión do profesor. Ou seu desenvolvemento pode estar vinculado con
actividades autónomas do estudante.
Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Titoría en grupo Enténdese por atención personalizada o tempo reservado por cada docente para atender e resolver as
dúbidas do alumnado. Nestas actividades o/a docente ten como función orientar e guiar o proceso de
aprendizaxe do alumnado... A organización da actividade (en grupos reducidos ou individual) dependerá
do carácter da atención e terá lugar normalmente no gabinete do/a docente.
Avaliación
Traballos de aula

Descrición
Elaboración dun documento por parte do alumno no que se
reﬂicten as características do traballo levado a cabo. Os
alumnos deben describir as tarefas e procedementos
desenvolvidos, mostrar os resultados obtidos ou
observacións realizadas, así como a análise e tratamento de
datos.

Cualiﬁcación
100

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Astor Camino, Xulio, Contaminación e reciclaxe : materiais e experiencias sobre medio ambiente, Edicións Xerais
de Galicia,
Mª del Pilar Cabildo Miranda, Reciclado y tratamiento de residuos, UNED,
Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, El reciclado de plásticos en España, Asociación Nacional de
Recicladores de Plástico,
Otero Huerta, Enrique, Corrosión y degradación de materiales, Síntesis,

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxía de materiais/V09G310V01303
Tecnoloxía dos materiais plásticos/V09G310V01524
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