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Descrición
A materia permite o desenvolvemento da práctica profesional asociada ao plano de estudos nos seus
xeral
diversos campos disciplinares. Con ela preténdese introducir ao alumando na dinámica das institucións e
empresas vincualdas aos prefís profesionais do máster.
Competencias
Código
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.
CG3 Adquirir a capacidade de levar á aplicación práctica da protección do ben cultural os coñecementos teóricos e os
protocolos de documentación, diagnose e evaluación.
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.
CE7 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.
CE8 Comprender os valores multifactoriales do Patrimonio Cultural e avalialo adecuadamente de acordo cos criterios de
uso social.
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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
Que os alumnos saiban integrar operativamente os coñecementos, destrezas e capacidades adquiridas no CB1
máster mediante a súa aplicación en institucións e empresas relacionadas co Patrimonio Cultural
CB2
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Contidos
Tema
Actividades en institucións e empresas
vinculadas aos coñecementos, capacidades e
competencias adquiridas na titulación.

1.- Xestión do Patrimonio Cultural
2.- Documentación e representación do Patrimonio Cultural
3.- Especialización en documentación, avaliación, xestión e interpretación
do Patrimonio Cultural

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticum, Practicas externas e clínicas
140
140
0
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0
10
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Descrición
Actividades presenciais desenvolvidas polo estudante nun contexto relacionado co exercicio dunha
profesión, durante o cal realizará as funcións asignadas e previstas na proposta de prácticas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticum, Practicas externas O alumnado contará con dous titores que levarán a cabo as tarefas de orientación e
e clínicas
resolución de problemas durante o período de prácticas, ún deles na entidade na que se
realicen as prácticas e outro, pertecente ao profesorado da titulación, de carácter
académico.
Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Informe do titor académico que integra dous informes: o do titor
60
CB1 CG3 CE1 CT1
da entidade que acolle as prácticas e o do estudante.
CB2
CE2 CT2
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
CB3
CE3 CT3
A integración operativa dos coñecementos, destrezas e
CB4
CE4 CT4
capacidades adquiridas no máster e a súa aplicación e
CB5
CE5 CT5
actividades profesionais relacionadas co Patrimonio Cultural.
CE6 CT6
CE7
CE8
Informe de prácticas, Memoria de prácticas externas ou prácticum do estudante de
40
CB1 CG3 CE1 CT1
prácticum e prácticas entrega remota.
CB2
CE2 CT2
externas
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
CB3
CE3 CT3
A integración operativa dos coñecementos, destrezas e
CB4
CE4 CT4
capacidades adquiridas no máster e a súa aplicación e
CB5
CE6 CT5
actividades profesionais relacionadas co Patrimonio Cultural.
CE7 CT6
CE8
Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Ao longo do curso entregarase documentación detallada sobre o desenvolvemento da materia. Esta información será
ofrecida a través dos cusos Moodle da plataforma TEM@, polo que todo o alumnado debe estar dado de alta na plataforma e
ter cubertos os seus datos de perﬁl.
A bibliografía necesaria para a preparación e execución das tarefas e traballos de cada unha das prácticas externas será
preparada e entregada ao alumnado polas persoas que as titoricen xunto co proxecto formativo especíﬁco da práctica.
Plan de Continxencias
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Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
De ser necesario, procurarse a substitución das prácticas presenciais por actividades equivalentes non presenciais e, de non
ser posible, aprazaranse ata a recuperación da situación da actividade docente presencial habitual.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modiﬁcan
[Proba anterior] => [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
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