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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 facer
conservación e explotación.
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 facer
segundo o previsto no parágrafo 5 da orde CIN7306 / 2009, a prospección e investigación xeolóxicamineira, 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 • saber
no parágrafo anterior, tales como instalacións mecánicas e eléctricas e o seu mantemento, redes de
• saber facer
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
CG6 Capacidade para o mantemento, conservación e explotación dos proxectos, plantas e instalacións, no
• saber
seu ámbito.
• 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 facer
cálculos, valoracións, análise riscos, peritaxes, estudos e informes, plans de traballo, estudos de impacto
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
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• saber
• saber facer
CT1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes • saber
dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
• 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
CT4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planiﬁcación e
• saber
aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a • saber facer
educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
• Saber
estar / ser
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, • saber 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 • saber facer
para iso.
CT8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais. • saber
CT10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo
• saber
valores propios da dinámica do pensamento cientíﬁco, mostrando unha actitude ﬂexible, aberta e ética • saber facer
ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou • Saber
relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc.
estar / ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e saber aplicar as técnicas actuais dispoñibles para a mellora das propiedades superﬁciais:
resistencia ao desgaste e á corrosión.

Adquirir criterios para a selección do tratamento de superﬁcies máis adecuado para alongar a vida dun
compoñente en función das súas condicións
de servizo.

Coñecemento aplicado dos principais procesos de soldadura dos materiais usados na industria

Debe ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos sobre a soldabilidade dos materiais para
seleccionar con éxito o proceso de soldadura máis adecuado para cada unión especíﬁca.

Competencias
CG1
CG2
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT7
CG3
CG5
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8
CE40
CT1
CT5
CT7
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE40
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8
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Coñecer e saber utilizar as normas relacionadas cos procedementos de soldeo

CG1
CG2
CG3
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT5
CT7
CT8
Saber redactar textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un
CG3
público coas estratexias e os medios adecuados
CG4
CE40
CT1
CT4
CT5
CT7
Saber traballar en equipo, característico da contorna profesional actual e imprescindible para a resolución CT4
de problemas na área de Ciencia dos Materiais, polo seu carácter interdisciplinar.
CT5
CT8
CT10
Debe ser capaz de identiﬁcar as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e
CT1
servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas
CT5
ao ámbito temático.
CT7
CT10
Debe ser capaz de levar a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo CG7
profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo
CE40
achegas persoais e ampliando fontes de información
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
Contidos
Tema
TEMA 1.-Introducción aos fenómenos de
degradación relacionados coas superﬁcies.
TEMA 2. Recubrimentos electrolíticos e
químicos: galvanizado, anodizado e
recubrimentos por electrodeposición.
TEMA 3.-Recubrimentos por fusión: recargue
superﬁcial e proxección térmica
TEMA 4.-Recubrimentos en baleiro e atmósferas
controladas: CVD y DVD.
TEMA 5.-Técnicas de modiﬁcación superﬁcial:
implantación iónica, tratamento superﬁciais
mediante láser
TEMA 6.- Principaisprocesos de soldeo:
soldadura por fusión, soldadura branda e forte e
soldadura en estado sólido.
TEMA 7.- Metalurxia da soldadura
TEMA 8.- Soldabilidade das principais
aleacións estructurais: aceiros e aleacións de
aluminio.
TEMA 9.-Garantía de calidade: defectología, e
cualiﬁcación de procedimentos de soldeo
Planiﬁcación docente
Resolución de problemas
Saídas de estudo/prácticas de campo
Presentacións/exposicións
Prácticas de laboratorio
Prácticas autónomas a través de TIC
Estudo de casos/análises de situacións
Titoría en grupo

Horas na aula
5
3
2
12
0
0
2.5

Horas fóra da aula
10
0
8
12
4
5
2.5

Horas totais
15
3
10
24
4
5
5
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Lección maxistral
20
40
60
Traballos e proxectos
4
12
16
Probas de resposta curta
1
1
0
Probas de tipo test
1
1
0
Estudo de casos/análisis de situacións
2
4
6
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Resolución de problemas Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas, a aplicación de procedementos de transformación da información dispoñible e a
interpretación dos resultados.
Saídas de
Visitas a empresas e centros tecnolóxicos
estudo/prácticas de
campo
Presentacións/exposición Presentación de traballos (individual ou en grupos). Aprendizaxe colaborativo
s
Prácticas de laboratorio Clases experimentais de laboratorio. Aprendizaxe por proxectos
Prácticas autónomas a
Aprendizaxe por resolución de exercicios prácticos empregando aplicacións informáticas e bases de
través de TIC
datos
Estudo de casos/análises Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
de situacións
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Titoría en grupo
Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvo de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.
Lección 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.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas

As cuestións e dúbidas relacionadas con esta metodoloxía atenderanse, ao longo
do curso académico, no horario de titorías do profesor.

Presentacións/exposicións

As cuestións e dúbidas relacionadas con esta metodoloxía atenderanse, ao longo
do curso académico, no horario de titorías do profesor.

Prácticas de laboratorio

As cuestións e dúbidas relacionadas con esta metodoloxía atenderanse durante a
práctica de laboratorio e, de ser necesario, durante o horario de titorías do
profesor.

Estudo de casos/análises de situacións As cuestións e dúbidas relacionadas con esta metodoloxía atenderanse, ao longo
do curso académico, no horario de titorías do profesor.
Titoría en grupo

Durante as titorías grupais abordásense as dúbidas xerais relacionadas co
desenvolvemento dos traballos e proxectos, estudo de casos/ análises de
situacións e exposicións

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
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Lección maxistral

Exame escrito (preguntas curtas e tipo test) dos principais contidos
da materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer e saber aplicar as técnicas actuais dispoñibles para a
mellora das propiedades superﬁciais: resistencia ao desgaste e á
corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de
superﬁcies máis adecuado para alongar a vida dun compoñente en
función das súas condicións. Coñecemento aplicado dos principais
procesos de soldadura dos materiais usados na industria. Debe ser
capaz de aplicar os coñecementos adquiridos sobre a soldabilidade
dos materiais para seleccionar con éxito o proceso de soldadura
máis adecuado para cada unión especíﬁca. Coñecer e saber utilizar
as normas relacionadas cos procedementos de soldeo. Saber
redactar textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de
comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os
medios adecuados. Saber traballar en equipo, característico da
contorna profesional actual e imprescindible para a resolución de
problemas na área de Ciencia de Materiais, polo seu carácter
interdisciplinar. Debe ser capaz de identiﬁcar as propias necesidades
de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles
para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático.
Debe ser capaz de levar a termo os traballos encomendados a partir
das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración
das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de
información.
Presentacións/exposiciónsAvaliación das presentacións dos traballos realizados polo alumno.
Valorarase a capacidade do alumno para desenvolver o tema de
traballo, así como a súa claridade, diﬁcultade, e a presentación oral
do mesmo.
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer e saber aplicar as técnicas actuais dispoñibles para a
mellora das propiedades superﬁciais: resistencia ao desgaste e á
corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de
superﬁcies máis adecuado para alongar a vida dun compoñente en
función das súas condicións. Coñecemento aplicado dos principais
procesos de soldadura dos materiais usados na industria. Debe ser
capaz de aplicar os coñecementos adquiridos sobre a soldabilidade
dos materiais para seleccionar con éxito o proceso de soldadura
máis adecuado para cada unión especíﬁca. Coñecer e saber utilizar
as normas relacionadas cos procedementos de soldeo. Saber
redactar textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de
comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os
medios adecuados. Saber traballar en equipo, característico da
contorna profesional actual e imprescindible para a resolución de
problemas na área de Ciencia de Materiais, polo seu carácter
interdisciplinar. Debe ser capaz de identiﬁcar as propias necesidades
de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles
para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático.
Debe ser capaz de levar a termo os traballos encomendados a partir
das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración
das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de
información.

65

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8

20

CG1
CG2
CG3
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
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Prácticas de laboratorio

As prácticas de laboratorio avaliaranse segundo os criterios de
asistencia e grao de participación, informes de desenvolvemento de
prácticas ou de visitas a empresas (individuais ou por grupos).
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Coñecer e saber aplicar as técnicas actuais dispoñibles para a
mellora das propiedades superﬁciais: resistencia ao desgaste e á
corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de
superﬁcies máis adecuado para alongar a vida dun compoñente en
función das súas condicións. Coñecemento aplicado dos principais
procesos de soldadura dos materiais usados na industria. Debe ser
capaz de aplicar os coñecementos adquiridos sobre a soldabilidade
dos materiais para seleccionar con éxito o proceso de soldadura
máis adecuado para cada unión especíﬁca. Coñecer e saber utilizar
as normas relacionadas cos procedementos de soldeo. Saber
redactar textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de
comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os
medios adecuados. Saber traballar en equipo, característico da
contorna profesional actual e imprescindible para a resolución de
problemas na área de Ciencia de Materiais, polo seu carácter
interdisciplinar. Debe ser capaz de identiﬁcar as propias necesidades
de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles
para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático.
Debe ser capaz de levar a termo os traballos encomendados a partir
das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración
das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de
información.

15

CG1
CG2
CG3
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT10

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para aprobar a materia necesitarase alcanzar en cada un dos aspectos metodolóxicos referenciados un 40% da súa nota
máxima. En relación á convocatoria extraordinaria, non se terá en conta a avaliación continua. A avaliación na convocatoria
extraordinaria realizarase mediante un exame escrito no que se abordarán os aspectos mais relevantes da materia, tanto en
cuestións teóricas como a través de problemas de resolución numérica.
Calendario de exames:
Convocatoria Fin de Carreira: 21/09/2017
Convocatoria ordinaria 2º período: 28/05/2018
Convocatoria extraordinaria xullo: 05/07/2018
Esta información pódese veriﬁcar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:
http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Manuel Reina Gómez, Soldadura de los aceros, aplicaciones, 5ª ed., AUTOR-EDITOR, 2014, GRAFICAS LORMO, MADRID
H.Granjon, Bases metalúrgicas de las soldaduras, 2ª ed., Publicaciones de la Soldadura Autogena, 1993, EYROLLES, PARIS
Sindo Kou, Welding Metallurgy, 2ª ed., Ed John Wiley & Sons, 2002, EEUU
Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna: Materiales, Procesos y Sistemas, 3ª ed., Prentice Hall,
Hispanoamericana, S.A., 2015, México
Kalpakjian, S. y Schmid, S. R., Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 4ª ed., PEARSON EDUCACION, 2002, México
Bibliografía Complementaria
Varios, Welding Handbook. Vol. 1. Welding Technology, 9ª ed., American Welding Society, 2014, Miami:A.W.S.
Varios, Welding Handbook. Vol. 2. Welding Process, 9ª ed., American Welding Society, 2014, Miami:A.W.S.
Varios, Welding Handbook. Vol. 3. Materials and Applications, 9ª ed., American Welding Society, 2014, Miami:A.W.S.
Varios, Welding Handbook. Vol. 4. Materials and Applications, 9ª ed., American Welding Society, 2014, Miami:A.W.S.
Ernest F. Nippes, Welding, Brazing and soldering, 9ª ed., American Society for Metals, 1983, Metals Park (Ohio)
R. Kossowsky, S.C. Singhal , Surface Engineering: Surface Modiﬁcation of Materials , 1ª ed., Springer, 2013,
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Degradación e reciclaxe de materiais/V09G310V01624
Ensaios e control de calidade de materiais/V09G310V01622
Tratamento e conformado de materiais/V09G310V01522
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxía de materiais/V09G310V01303
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