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Descrición
Coñecemento dos conceptos básicos relativos a enerxía nuclear e radiacións, en especial a súa interacción
xeral
coa materia. Coñecer a natureza das radiacións ionizantes e a súa iteración cos distintos materiais, en
especial o corpo humano. Avaliar dose e riscos en zonas contaminadas. Instalacións radioactivas en
Aplicacións Industriais, Médicas e de Investigación. Deseñar estratexias de protección en zonas con risco
radioactivo e actuacións de descontaminación. Coñecemento dos principios da xestión de residuos
radioactivos. Coñecemento da normativa nacional e internacional aplicable no campo das radiacións.
Coñecemento dos fundamentos físicos e das técnicas para a detección e medida da radiación. Estudo das
principais fontes de contaminación radioactiva e das consecuencias da mesma. Avaliación da contaminación
radioactiva. Coñecemento dos principios e técnicas de vixilancia e prevención da contaminación radioactiva.
Estudo dos efectos das radiacións e coñecemento dos principios de Radioprotección. Coñecemento dos
materiais nucleares, funcións no reactor, propiedades e métodos de obtención máis importantes. Estudo
detallado do ciclo de combustible nuclear, etapas e operacións involucradas no mesmo.
Competencias
Código
Tipoloxía
CG1 Capacitación cientíﬁco-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e
• saber
coñecemento das funcións consultivas, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantemento,
• saber
conservación e explotación.
facer
CG2 Comprender os múltiples condicionamentos de carácter técnico e legal que xorden no desenvolvemento, • saber
no ámbito da enxeñaría de minas, que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos
• saber
segundo o previsto no parágrafo 5 da orde CIN7306 / 2009, a prospección e investigación xeolóxicafacer
mineira, as explotacións de todo tipo de recursos xeolóxicos, incluíndo as augas subterráneas, as obras
subterráneas, os almacenamentos subterráneos, as plantas de tratamento e beneﬁcio, as plantas de
enerxía, as plantas mineralúrxicas e siderúrxicas, as plantas de materiais para a construción, as plantas
de carboquímica, petroquímica e gas, as plantas de tratamentos de residuos e eﬂuentes e fábricas de
explosivos e capacidade para empregar métodos contrastados e tecnoloxías acreditadas, co obxectivo
de acadar unha maior eﬁcacia dentro do respecto polo Medio Ambiente e a protección da seguridade e
saúde dos traballadores e usuarios das mesmas.
CG3 Capacidade para deseñar, redactar e planiﬁcar proxectos parciais ou especíﬁcos das unidades deﬁnidas
no parágrafo anterior, tales como instalacións mecánicas e eléctricas e o seu mantemento, redes de
transmisión de enerxía, instalacións transporte e almacenamento para materiais sólidos, líquidos ou
gasosos, entullarías, balsas ou encoros, sostemento e cimentación, demolición, restauración, voaduras e
loxística de explosivos.
CG4 Capacidade para deseñar, planiﬁcar, operar, inspeccionar, asinar e dirixir proxectos, plantas ou
• saber
instalacións, no seu ámbito.
• saber
facer
CG5 Capacidade de realización de estudos de ordenación do territorio e dos aspectos medioambientais
• saber
relacionados cos proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
• saber
facer
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CG6

Capacidade para o mantemento, conservación e explotación dos proxectos, plantas e instalacións, no
seu ámbito.

• saber
• saber
facer
CG7 Coñecemento para realizar, no ámbito da enxeñaría de minas, de acordo cos coñecementos adquiridos • saber
segundo o disposto no apartado 5 da orde CIN /306/2009, medicións, replanteos, planos e mapas,
• saber
cálculos, valoracións, análise riscos, peritaxes, estudos e informes, plans de traballo, estudos de impacto facer
ambiental e social, plans de restauración, sistema control de calidade, sistema de prevención, análise e
avaliación das propiedades dos materiais metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos e outros
materiais, caracterización de solos e macizos rochosos e outros traballos semellantes.
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade de aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de • saber
Enxeñeiro Técnico de Minas.
• saber
facer
• Saber
estar / ser
CE49 Enxeñería nuclear e protección radiológica.
• saber
facer
CT3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e
• saber
situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas. • saber
facer
CT5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a
• saber
información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, facer
de busca de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
CT7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para • saber
desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias facer
para iso.
CT8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais. • saber
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Profundar no estudo das reaccións nucleares produtoras de enerxía e no coñecemento dos diferentes
aspectos da ciencia e tecnoloxía nuclear relacionados coa produción de enerxía

Competencias
CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE49
CT5
CT7
CT8
Capacitar ao alumno na utilización de métodos e técnicas para a resolución de problemas relacionados
CG1
coa tecnoloxía nuclear (Blindaxes, protección radiolóxica, etc.)
CG2
CG3
CG7
CG8
CE49
CT3
CT5
CT7
Familiarizar ao enxeñeiro coa ﬁlosofía da protección radiolóxica fronte ás radiacións e capacitalo para a CG1
realización e/ou comprensión do Programa de Protección Radiolóxica que obrigatoriamente debe de existir CG5
en toda actividade industrial que faga uso de fontes de radiacións ou radioactivas para diferentes
CG7
procesos industriais.
CG8
CE49
CT3
CT5
CT7
CT8
Contidos
Tema
Fundamentos de física nuclear
Magnitudes e unidades radiolóxicas
Criterios básicos de protección radiolóxica
Dosimetría
Ciclo do combustible nuclear
Sistemas de reactores nucleares
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Xestión dos residuos nucleares
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
26.5
53
79.5
Seminarios
6
6
12
Resolución de problemas e/ou exercicios
12
30
42
Traballos de aula
3
1.5
4.5
Presentacións/exposicións
2
7
9
Probas de resposta curta
0.5
0.5
0
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
2
0
Probas de tipo test
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
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia obxecto de estudo.
Actividades enfocadas ao traballo nun tema especíﬁco, que permitirá complementar os contidos da
materia. Pódense empregar como complemento das clases teórica Tamén se realizará a análise dun
feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, reﬂexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.
Resolución de problemas Resolveranse problemas de caracter "tipo" e/ou exemplos prácticos. Exporanse problemas e/ou
e/ou exercicios
casos prácticos similares para que os alumnos resólvanos de maneira individual ou en traballo por
parellas.
Traballos de aula
Nesta actividade o estudante desenvolverá exercicios ou proxectos na aula baixa as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas
do estudante
Presentacións/exposición Nesta actividade o estudante desenvolverá os traballos desenvolvidos ao longo do curso mediante
s
exposicións orais e baixo as directrices e supervisión do profesor. O traballo a expor pode estar
vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante
Sesión maxistral
Seminarios

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Formulación de dúbidas no horario de titorías. O alumno exporá as dúbidas concernentes aos
contidos a desenvolver da materia

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Formulación de dúbidas no horario de titorías. O alumno exporá as dúbidas concernentes aos
exercicios ou problemas relativos á aplicación destes contidos

Traballos de aula

Formulación de dúbidas no horario de titorías. O alumno exporá as dúbidas concernentes aos
contidos a desenvolver para o traballo a desenvolver relativo á aplicación destes contidos

Avaliación
Descrición
Presentacións/exposicións

Actividades enfocadas ao traballo nun tema especíﬁco.
RESULTADOS DO APRENDIZAXE:
Afondar no estudo das reaccións nucleares produtoras de enerxía e
no coñecemento dos diferentes aspectos da ciencia e tecnoloxía
nuclear relacionados coa produción de enerxía. Capacitar ao
alumno na utilización de métodos e técnicas para a resolución de
problemas relacionados coa tecnoloxía nuclear (Blindaxes,
protección radiolóxica, etc.). Familiarizar ao enxeñeiro coa ﬁlosofía
da protección radiolóxica fronte ás radiacións e capacitalo para a
realización e/ou comprensión do Programa de Protección
Radiolóxica que obrigatoriamente debe de existir en toda
actividade industrial que faga uso de fontes de radiacións ou
radioactivas para diferentes procesos industriais.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
15
CT5
CT7
CT8
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Probas de resposta curta

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Probas de tipo test

Probas a realizar ao longo do curso de resposta curta.
RESULTADOS DO APRENDIZAXE:
Afondar no estudo das reaccións nucleares produtoras de enerxía e
no coñecemento dos diferentes aspectos da ciencia e tecnoloxía
nuclear relacionados coa produción de enerxía. Capacitar ao
alumno na utilización de métodos e técnicas para a resolución de
problemas relacionados coa tecnoloxía nuclear (Blindaxes,
protección radiolóxica, etc.). Familiarizar ao enxeñeiro coa ﬁlosofía
da protección radiolóxica fronte ás radiacións e capacitalo para a
realización e/ou comprensión do Programa de Protección
Radiolóxica que obrigatoriamente debe de existir en toda
actividade industrial que faga uso de fontes de radiacións ou
radioactivas para diferentes procesos industriais.
Exame ﬁnal. Consistirá nunha proba na que se avaliarán todos os
contidos desenvolvidos na materia, onde se avaliará
principalmente a capacidade de aplicar os coñecementos.
RESULTADOS DO APRENDIZAXE:
Afondar no estudo das reaccións nucleares produtoras de enerxía e
no coñecemento dos diferentes aspectos da ciencia e tecnoloxía
nuclear relacionados coa produción de enerxía. Capacitar ao
alumno na utilización de métodos e técnicas para a resolución de
problemas relacionados coa tecnoloxía nuclear (Blindaxes,
protección radiolóxica, etc.). Familiarizar ao enxeñeiro coa ﬁlosofía
da protección radiolóxica fronte ás radiacións e capacitalo para a
realización e/ou comprensión do Programa de Protección
Radiolóxica que obrigatoriamente debe de existir en toda
actividade industrial que faga uso de fontes de radiacións ou
radioactivas para diferentes procesos industriais.
Probas de conceptos básicos a realizar ao longo do curso.
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Afondando o estudo de reaccións nucleares que producen enerxía
e coñecemento dos diversos aspectos da ciencia e tecnoloxía
nuclear relacionadas coa produción de enerxía.

10

CT3
CT5
CT7
CT8

70

CT3
CT5
CT7
CT8

5

CT5
CT7

Outros comentarios sobre a Avaliación
Aqueles alumnos que realicen as tarefas que o profesor encarga durante o curso, AVALIACIÓN CONTINUA, poderán chegar
ao exame ﬁnal cunha renda de puntos compensable que representa como máximo o 30% da nota máxima (10 puntos). Os
puntos alcanzados terán validez nas dúas edicións do exame do curso.
Asímismo, durante o curso e no tempo das clases maxistrais, seminarios, traballos en aula, prácticas, etc., o profesor poderá
avaliar os coñecementos do alumno dados ata ese momento.
Calendario de exames:
- Convocatoria Fin de Carreira: 16/09/2016
- Convocatoria ordinaria 2º período: 15/05/2017
- Convocatoria extraordinaria Xullo: 30/06/2017
Esta información pódese veriﬁcar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=57

Bibliografía. Fontes de información
John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering, 2001, Prentice-Hall, Inc
Jaume Jorba Bisbal et alt., Radiaciones ionizantes : utilización y riesgos, Ediciones UPC
Kenneth D. Kok, Nuclear Engineering Handbook, 2009, Taylor and Francis Group, LLC
Jean-Louis Basdevant, James Rich and Michel Spiro, Fundamentals In Nuclear Physics, 2005, Springer Science+Business
Media, Inc
Varios: Apuntes, Apuntes especíﬁcos sobre Ingeniería Nuclear,
José Ródenas Diago, Introducción a la ingeniería de la contaminación radiactiva, Colecciones UPV
José Ródenas Diago, Problemas ambientales de la energía nuclear, Colecciones UPV
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Manuel R. Ortega Girón, Colección de libros sobre Radiaciones Ionizantes y Radioprotección,

Recomendacións

Páxina 5 de 5

