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Competencias
Código
CE54 Op17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
CE55 Op18 Sistemas de produción e Fabricación Industrial.
CT1 Capacidade de interrelacionar tódolos coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do
saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CT3 Propor e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da
realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
CT4 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.
CT5 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.
CT7 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.
CT10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da
dinámica do pensamento cientíﬁco, mostrando unha actitude ﬂexible, aberta e ética ante opinións ou situacións
diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos
fundamentais, accesibilidade, etc.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer a base sobre a que se apoian as actividades relacionadas coa organización e xestión de
produción
Coñecer o alcance das distintas actividades relacionadas coa produción

Competencias
CT5
CT7
CE54
CT1
CT3
CT5
CT7
CE54
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Adquirir unha visión de conxunto para a execución das actividades relacionadas coa organización eCE54
xestión da produción.

Coñecer a base tecnolóxica e aspectos básicos dos procesos de fabricación

CE55

Comprender os aspectos básicos dos sistemas de fabricación

CE55

Adquirir habilidades para a selección de procesos de fabricación e elaboración da planiﬁcación de CE55
fabricación

Desenvolver habilidades para a fabricación de conxuntos e elementos en contornas *CADCAM

Contidos
Tema
1.- Organización de empresas

2. Sistemas de fabricación

CE55

CT1
CT3
CT5
CT7
CT10
CT1
CT5
CT10
CT1
CT5
CT7
CT10
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT10
CT3
CT5

O Concepto de Sistema Produtivo e os seus elementos.
· Medida da Produtividade.
· A Xestión da Produción nos Sistemas Produtivos.
· As funcións da Xestión de Produción.
· Os conceptos básicos de Xestión de Stocks.
· Os principais conceptos da planiﬁcación, a programación e o control da
produción.
· A Filosofía JIT. Deﬁnición, obxectivos e elementos.
· A introdución ao estudo do traballo. Estandarización de operacións.
· Introdución á Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente.
· Introdución ás Tecnoloxías e sistemas de Fabricación
· Procesos de conformado de materiais mediante arranque de material
· Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica
· Procesos de conformado por moldeo
· Conformado de materiais non metálicos (polímeros, pétreos, ..)
· Procesos de Unión e ensamblaxe.
· Fabricación ﬂexible e Máquinas ferramentas CNC. Programación de
MHCNC, manual e asistida. Sistemas CAM
· Metrología Dimensional e Enxeñaría de Calidade.
· Fabricación de equipos e utillaje en procesos e liñas de produción
industrial

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
8
12
20
Prácticas con apoio das TIC
6
6
12
Prácticas de laboratorio
6
6
12
Lección maxistral
30
52.5
82.5
Exame de preguntas obxectivas
0.5
5
5.5
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0
6
6
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
10
12
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Prácticas con apoio das
TIC

Descrición
Resolución de problemas como aplicación da parte teórica ou práctica, na pizarra ou a través de
aplicacións informáticas.
Aprendizaxe por resolución de exercicios prácticos empregando TIC. A través de software comercial
e/ou educativo de CAD/CAM e/ou simulación de procesos e sistemas de fabricación en aula
informática, e combinado coa adquisición de datos e veriﬁcación de parámetros na o laboratorio e
taller anexo á aula informática.
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Prácticas de laboratorio Clases experimentais no taller de fabricación e no laboratorio de metrología combinadas con
software de simulación e/ou análise de procesos e sistemas de fabricación e control dimensional en
aula informática anexa ao taller e laboratorio
Lección maxistral
Clases en aula, en lousa, ou con axuda de informática e posible apoio de software comercial ou
educativo para demostracións, cálculos, análises, ou demostracións.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas con apoio
das TIC

Tempo reservado polo docente para atender e resolver as dúbidas do alumno. Esta actividade
docente ten como función orientar e guiar o proceso de aprendizaxe do alumno. Para todas as
modalidades de docencia, as sesións de titorización poderán realizarse por medios telemáticos
(correo electrónico, videoconferencia, foros de Moovi, ...) baixo a modalidade de concertación
previa.

Prácticas de
laboratorio

Tempo reservado polo docente para atender e resolver as dúbidas do alumno. Esta actividade
docente ten como función orientar e guiar o proceso de aprendizaxe do alumno. Para todas as
modalidades de docencia, as sesións de titorización poderán realizarse por medios telemáticos
(correo electrónico, videoconferencia, foros de Moovi, ...) baixo a modalidade de concertación
previa.

Avaliación
Descrición
Exame de
preguntas
obxectivas

Informe de
prácticas,
prácticum e
prácticas
externas

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
Probas para a avaliación das competencias adquiridas cun exame tipo test,
40
CE55 CT1
pero con posibilidade de xustiﬁcar as respostas (tanto as verdadeiras como as
CT3
falsas) dun máximo de 20 cuestións. Pode incluír preguntas pechadas con
CT4
diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple,
CT5
emparellamento de elementos, ). Os alumnos seleccionarán unha resposta
CT7
de entre un número limitado de posibilidades. O contido das preguntas pode
CT10
ser tanto da parte de docencia de aula como da de práctica. Os fallos restan a
probabilidade de acertar.
Resultados de Aprendizaxe: Coñecer a base tecnolóxica e aspectos básicos
dos procesos de fabricación. Comprender os aspectos básicos dos sistemas
de fabricación. Adquirir habilidades para a selección de procesos de
fabricación e elaboración da planiﬁcación de fabricación. Desenvolver
habilidades para a fabricación de conxuntos e elementos en contornas de
CADCAM.
Xustiﬁcación da realización da práctica a través de asistencia e xeración de
documento ou arquivo que mostre o nivel de destreza adquirido na práctica
de laboratorio ou de informática e/ou conxuntamente ambas.

Resultados de Aprendizaxe: Coñecer a base tecnolóxica e aspectos básicos
dos procesos de fabricación. Comprender os aspectos básicos dos sistemas
de fabricación. Adquirir habilidades para a selección de procesos de
fabricación e elaboración da planiﬁcación de fabricación. Desenvolver
habilidades para a fabricación de conxuntos e elementos en contornas de
CADCAM.
Resolución de O estudante deberá resolver problemas e/ou exercicios expostos de calquera
problemas e/ou contido ou parte da materia (aula, laboratorio, seminario, prácticas de
exercicios
campo,etc.) para poder avaliar as súas capacidades de abstracción,
razoamento, cálculo, análise e comprensión xeral dos contidos da materia.
Resultados de Aprendizaxe:
Coñecer a base sobre a que apoian as actividades relacionadas coa
organización e xestión da produción.
Coñecer o alcance das distintas actividades relacionadas coa produción.
Adquirir unha visión de conxunto para a execución das actividades
relacionadas coa organización e xestión da produción

10

CE55

CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT10

50

CE54

CT1
CT3
CT5
CT7
CT10

Outros comentarios sobre a Avaliación
No exame da segunda oportunidade mantéñense as mesmas condicións que para o da primeira.
En cada unha das probas avaliadas o alumno deberá atinxir un mínimo de 3,5 sobre 10.
Calendario de exames. Veriﬁcar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:
http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/docencia/exames
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Kalpakjian / Schmid, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Pearson Education, 2014
Alting, Leo, Procesos para ingeniería de manufactura, Alfaomega, 1990
Andrés Suárez Suárez, Decisiones óptimas de inversión y ﬁnanciación en la empresa., Pirámide, 2005
Bibliografía Complementaria
E. Bueno Campos, Curso básico de economía de la empresa., Pirámide, 2004
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Enxeñaría de sistemas e control/V09G290V01705
Outros comentarios
As comunicacións cos estudantes faranse a través da Plataforma de teledocencia Faitic, polo que é necesario que o
estudante acceda ao espazo da materia na plataforma previamente ao comezo da docencia.
Antes da realización das probas de avaliación, recoméndase consultar a Plataforma FAITIC para conﬁrmar a data, lugar,
recomendacións, etc., así como a necesidade de dispor de normativa, manuais ou calquera outro material para a realización
dos exames e dos informes das prácticas.
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