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Descrición
Entre as atribucións legais que teñen os Graduados dos ámbitos tecnolóxicos, están as de proxectar e dirixir
xeral
obras para a execución de instalacións industriais e obras diversas en ediﬁcios de cualquera tipo. Isto obriga
o Graduado a adquirir unhos coñecementos xerais sobre os materiais e sistemas constructivos seguidos,
tanto en obra civil como industrial, así como das normativas que afectan a estas obras.
Entre os obxectivos principais desta materia, destácase:
- Coñecer as materias primas e materiais elaborados utilizados na construcción, así como, a súa aplicación
nos distintos procesos constructivos.
- Coñecer os métodos e sistemas constructivos presentes no proceso de deseño e deﬁnición dunha
construcción de cualquiera tipo.
- Coñecer e interpretar os contidos normativos de carácter xeral que en maior ó menor extensión afectan á
execución das obras que poden ser proxectadas e dirigidas polos Enxeñeiros.
Competencias de titulación
Código
A52 Op15 Capacidade de planiﬁcación e xestión integral de obras, medicións, replanteos, control e seguimento.
B1
CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo
do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
B3
CG3 Propor e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situaciónsproblema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
B4
CG4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planiﬁcación e aceptación de
responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade,
para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
B5
CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispor dunha actualización permanente e continua de toda a información
precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de procura de información
e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
B7
CG7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para
desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Op15 Capacidad de planiﬁcación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y
seguimiento
CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como
componentes de un cuerpo del saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
CG3 Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y
situaciones-problema de la realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias
adecuadas.

Competencias
A52
B1
B3
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CG4 Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planiﬁcación y
B4
aceptación de responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca
la educación para la igualdad, para la paz y para el respeto de los derechos fundamentales.
CG5 Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la B5
información precisa para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de
búsqueda de información y adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales.
CG7 Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria
B7
para desarrollar su labor, manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias
para ello.
Contidos
Tema
Fundamentos da Xeomática

Aplicacións da Topografía

Organización e Xestión da actividade
constructora

Materiais de Construcción e Maquinaria

Sistemas e Procesos Constructivos

Fontes de datos Cartográﬁcos. Recursos na web.
Introdución os métodos xeomáticos como fontes de datos: Topografía,
Fotogrametría, LiDAR, GPS. Instrumentación.
Xeración e tratamento de Nubes de puntos. Delineado, xeración
superﬁcies e curvas de nivel.
Modelado xeométrico industrial, medicións de precisión. Procesos de
enxeñería inversa.
Replanteos. Deﬁnición e procedemento. Instrumentación necesaria.
Replanteo de puntos e alineacións. Métodos planimétricos e altimétricos
de replanteo. Replateo de cimentacións.
Topografía lineal. Obras de desenvolvemento lineal, consideracións xerais.
Perfíles Lonxitudinais, métodos. Perfíles transversais, sección transversal,
taludes.
Cálculos volumétricos. Medicións en obra e proxecto. Métodos de
Cubicación, volúmenes e movementos de terras.
O proxecto. Contratos de obra. O proceso de licitación. As empresas
constructoras.
Planiﬁcación e xestión dunha obra. Axentes que interveñen na execución e
control de obras.
Actividades relacionadas coa execución dunha obra. Seguridade e saude.
Control de calidade. Xestión medioambiental
O terreo. Equipos para os movementos de terras.
Materiais petreos. Clasiﬁcación.
Materiais conglomerantes e ligantes. Formigóns e morteiros. Plantas de
fabricación de formigón.
Aceros estructurais.
Materiais especíﬁcos e prefabricados. Equipos para a execución de ﬁrmes
e pavimentos.
Cimbras, encofrados e moldes. Estructuras auxiliares.
Movemientos de terras e cimentación. Drenaxes. Contención de terras.
Estruturas, forxados, vigas e piares.
Cubertas.
Revestimentos, cerramentos e protección física dos ediﬁcios e instalacións
industriais. Elementos e sistemas de acabado.
Instalacións, conduccións e canalizacións.
Patoloxías e sistemas de rehabilitación.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
20
40
60
Resolución de problemas e/ou exercicios
3
9
12
Prácticas de laboratorio
2.5
2.5
0
Prácticas en aulas de informática
20
30
50
Saídas de estudo/prácticas de campo
4
12
16
Titoría en grupo
2
4.5
6.5
Probas de tipo test
0.5
0.5
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
2
0
Traballos e proxectos
0.5
0.5
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Sesión maxistral

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 problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
problemas e/ou
desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
exercicios
fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como
complemento da lección maxistral.
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.
Prácticas en aulas de
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
informática
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC nas aulas de informática.
Saídas de
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
estudo/prácticas de
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos
campo
non académicos exteriores.
Titoría en grupo
Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas de laboratorio

Atención as dúbidas e preguntas plantexadas polos alumnos, no desenvolvemento das
prácticas tanto de laboratorio como de informática, así como nas tutorias.

Prácticas en aulas de
informática

Atención as dúbidas e preguntas plantexadas polos alumnos, no desenvolvemento das
prácticas tanto de laboratorio como de informática, así como nas tutorias.

Titoría en grupo

Atención as dúbidas e preguntas plantexadas polos alumnos, no desenvolvemento das
prácticas tanto de laboratorio como de informática, así como nas tutorias.

Avaliación
Descrición
Cualiﬁcación
Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaje e a adquisición de competencias
20
e coñecementos a través de probas tipo test.
Resolución de
Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaje e a adquisición de competencias
30
problemas e/ou
e coñecementos a través de probas de resolución de problemas e
exercicios
exercicios.
Traballos e proxectos Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaje e a adquisición de competencias
50
e coñecementos a través da realización de traballos e/ou proxectos.
Probas de tipo test

Outros comentarios sobre a Avaliación
Calendario de exames:
- ﬁn de Carreira: 09:00  16/10/2014
- convocatoria ordinaria 1º período: 10:00  23/03/2015
- convocatoria ordinaria 2º período: 10:00  02/07/2015
Esta información pode veriﬁcarse/consultarse de forma actualizada na páxina web do centro:
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=57,0,0,1,0,0

Bibliografía. Fontes de información
Moreno Garzón, Ignacio, Topografía aplicada a la construcción y replanteo de obras, Granada : C.O.A.A.T., D.L., 1995
Martínez Fernández, Francisco Manue, Topografía práctica para la construcción, Barcelona: Ceac, 2003
Barry, B. Austin, Topografía aplicada a la construcción, México [etc.]: Limusa, 1996
Prácticas de diseño geométrico de obras lineales, Granada : Universidad de Granada, 2012
Ayuso Muñoz, Jesús, Fundamentos de ingeniería de cimentaciones, Córdoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba, D.L., 2005
Schmitt, Heinrich, Tratado de construcción, 7ª ed. amp., 1998

Recomendacións
Materias que continúan o temario
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Proxectos/V09G290V01801
Traballo de Fin de Grao/V09G290V01991

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráﬁca: Expresión gráﬁca/V09G290V01101
Informática: Estatística/V09G290V01203
Xeomática/V09G290V01401
Resistencia de materiais/V09G290V01304
Tecnoloxía ambiental/V09G290V01402
Tecnoloxía de materiais/V09G290V01303
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