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Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e
posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución
de problemas dentro da súa área de estudo
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como
non especializado
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grado de autonomía
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da información no sector
agroalimentario e do medio ambiente.
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo.
CG3 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades persoais de razonamiento crítico e constructivo.
CG4 Que os estudantes sexan capaces de adaptarse a novas situacións, con grandes doses de creatividade e ideas para
asumir o liderado.
CG5 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver iniciativas e espírito emprendedor con especial preocupación pola
calidade de vida.
CG6 Que os estudantes sexan capaces de entender a proxección social da ciencia.
CE1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos
tecnolóxicos.
CE2 Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos
especíﬁcos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
CE3 Coñecer e comprender as dimensións temporais e espaciais dos procesos ambientais.
CE4 Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos
coñecementos teóricos.
CE5 Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
CE6 Coñecer e comprender os distintos aspectos da planiﬁcación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
CE7 Coñecer e comprender os distintos aspectos da análise de explotación dos recursos ambientais nun contexto de
desenvolvemento sostible.
CE8 Coñecer e comprender os distintos sistemas de xestión ambiental e de calidade.
CE9 Coñecer e comprender o manexo de ferramentas informáticas de aplicación en materia ambiental.
CE10 Coñecer e comprender os conceptos relacionados co clima e o cambio global.
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CE11 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración de estudios de impactos ambientais.
CE12 Coñecer e Comprender os fundamentos para a xestión ye restauración do medio natural
CE13 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración, implantación, coordinación e evaluación de plans de
xestión de residuos.
CE14 Coñecer e comprender os fundamentos dos Sistemas de Xestión Ambiental.
CE15 Coñecer e comprender os procesos hidrolóxicos.
CE16 Coñecer q comprender os conceptos implicados no tratamiento de solos contaminados.
CE17 Coñecer e comprender os parámetros que deﬁnen a calidade do aire, o control e a depuración de emisiones
atmosféricas.
CE18 Coñecer e comprender tódolos conceptos relacionados coas tecnoloxías limpias e enerxías renovables.
CE19 Coñecer e comprender os fundamentos de enerxías renovables e non renovables..
CE20 Coñecer e comprender os fundamentos que permitan a identiﬁcación e a valoración de costes ambientais.
CE21 Coñecer e comprender os fundamentos implicados no deseño e execución de planes de desenvolvemento rural.
CE22 Coñecer e comprender os fundamentos da predicción meteorolóxica e a análise de fenómenos climáticos
CE23 Coñecer e comprender os fundamentos para o deseño e aplicación de indicadores de sostenibilidade.
CT1 Capacidade de análise, organización e planiﬁcación.
CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor.
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
CT6 Capacidade de comunicación interpersonal
CT7 Adaptación as novas situacións con creatividade e inovación
CT8 Capacidade de razonamento crítico e autocrítico
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
CT10 Tratamento de conﬂictos e negociación
CT11 Motivación pola calidade con sensibilidade polos temas medioambientais
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
RA1- Que sexa capaz de completar e reforzar as competencias asociadas ao Grao en Ciencias
Ambientais mediante a preparación, confección, exposición e defensa dun Traballo de Fin de Grao
orixinal relacionado con algún dos ámbitos do mundo laboral propios dun graduado en Ciencias
Ambientais.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Competencias
CG1 CE1 CT1
CG2 CE2 CT2
CG3 CE3 CT3
CG4 CE4 CT4
CG5 CE5 CT5
CG6 CE6 CT6
CE7 CT7
CE8 CT8
CE9 CT9
CE10 CT10
CE11 CT11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23

Contidos
Tema
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Realización dun traballo orixinal relacionado
As directrices xerais relativas á deﬁnición, elaboración, presentación,
co algún dos múltiples ámbitos do mundo
defensa e avaliación administrativa dos TFG da Facultade de Ciencias da
laboral propios dun/dunha graduado/a en ciencias Universidade de Vigo regularanse polo Regulamento para a realización do
ambientais, sempre baixo a
Traballo de Fin de Grao da Universidade de Vigo e da Facultade de
supervisión dun tutor asinado a esta materia.
Ciencias.
O traballo ﬁn de grado está orientado a
completar e reforzar as competencias asociadas
ao título. Na elaboración e na presentación da
memoria do traballo, emplearánse
adecuadamente recursos informáticos e as TIC´s.
O traballo presentarase de forma escrita e se
defenderá oralmente, ante unha comisión
nomeada a tal efeto, ben de xeito presencial ou
ben non presencial de acordo co determinado no
seu momento polas autoridades académicas.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Presentación
0.5
10
10.5
Actividades introdutorias
13.5
10
23.5
Traballo tutelado
42
74
116
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
O/a estudante realizará unha exposición dos aspectos máis relevante do seu TFG diante dun
tribunal nomeado a tal efecto. A presentación tera lugar de xeito presencial ou non presencial de
acordo co que marquen as autoridades académicas competentes en función da situación sanitaria
derivada da COVID-19
Actividades introdutoriasAportación de documentación sobre a temática do TFG por parte dos/as titores/as, así como
servirán para deseñar as diferentes tarefas a realizar para a consecuención do TFG.
Traballo tutelado
Realización dun traballo orixinal relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral
propios dun/a graduado/a en Ciencias Ambientais, sempre baixo a supervisión dun titor asignado a
esta materia.
Presentación

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Seguimento personalizado por parte dos titores/as do plan de actividades proposto para o TFG así como
da revisión do mesmo. Estas faranse de xeito presencial ou non presencial (Salas de profesorado),
preferentemente mediante solicitude de cita previa.
Presentación

Tutorización da elaboración da presentación a realizar para a defensa do TFG. Estas faranse de xeito
presencial ou non presencial (Salas de profesorado), preferentemente mediante solicitude de cita previa

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Traballo
tutelado

Presentación, exposición e defensa do Traballo de Fin de Grao diante do
Tribunal nomeado pola Facultade de Ciencias que, de acordo á normativa
vixente, establecerá ou a nota baseándose para iso na rúbrica aprobada en
Xunta de Facultade (máis información en
http://fcou.uvigo.es/gl/docencia/traballo-ﬁn-de-grao/).
Dependendo da situación sanitaria derivada da COVID-19, a exposición
poderase facer de xeito presencial ou non presencial (empregando as
ferramentas dispoñibles no Campus Remoto) de acordo ó que indiquen as
autoridades académicas.
Sistema de cualiﬁcacións: expresarase mediante cualiﬁcación ﬁnal
numérica de
0 a 10 segundo a lexislación vixente
Resultados dá aprendizaxe avaliados: RA1

100

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11

Outros comentarios sobre a Avaliación
As directrices xerais relativas á deﬁnición, elaboración, presentación, defensa e avaliación dos TFG da Facultade de Ciencias
da Universidade de Vigo regularanse polo Regulamento para a realización do Traballo de Fin de Grao da Universidade de
Vigo. Cambios neste regulamento aprobados con posterioridade á elaboración desta guía docente, poderán supor unha
modiﬁcación dos condicionantes que a esos efectos se describen na guía.
En todo, caso, se recomenda oó alumnado consultar a normativa da Facultade de Ciencias relacionada co TFG na súa páxina
web (http://fcou.uvigo.es/gl/docencia/traballo-ﬁn-de-grao/).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Recoméndase ter superadas a maioría das materias do Grado antes de iniciar o desenvolvemento do TFG. Hai que lembrar
que o TFG non se pode defender sen ter superada a totalidade das materias do Grado.
Plan de Continxencias
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 ===
Modalidade Mixta:
As metodoloxías docentes serán desenvolvidas mantendo as recomendacións sanitarias de distanciamento social,
desinfección frecuente de mas e material de laboratorio (de ser o caso), emprego de máscara de non poder manter as
distancias, etc.
Modalidade non presencial:
As metodoloxías docentes serán desenvolvidas mediante o emprego das ferramentas que a UVIGO proporcione neste
escenario (Campus remoto, Plataformas de Teledoncia, etc)
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Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): titorías, concertadas previamente, mediante o emprego das
Salas de Profesorado Virtual que proporciona o Campus Remoto
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Modalidade Mixta:
O sistema de avaliación non se ve modiﬁcado neste escenario.
Modalidade non presencial:
O sistema de avaliación non se ve modiﬁcado neste escenario. Únicamente a presentación do TFG podería ter que realizarse
de xeito non presencial se as autoridades académicas así o consideran oportuno.
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): titorías, concertadas previamente, mediante o emprego das
Salas de Profesorado Virtual que proporciona o Campus Remoto
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