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1. DENOMINACIÓN DO TÍTULO 
1.1. Denominación 
Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural polas 
Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo . 
 
1.2. Universidade solicitante, e centro responsable dos ensinos conducentes ó 
título, o no seu caso, departamento ou instituto 
Universidades solicitantes:  

Universidade de Santiago de Compostela (USC).  
Representante Legal: Juan Viaño Rey (NIF 33222403F). Reitor. 
 
Universidade da Coruña (UDC).  
Representante Legal: Julio Ernesto Abalde Alonso (NIF 36013481N). Reitor. 
 
Universidade de Vigo (UVI).  
Representante Legal: Salustiano Mato de la Iglesia (NIF 33252602F). Reitor. 
 

Centro responsable do programa: 
Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela 
Responsable: Antonio Luis Segura Iglesias (NIF 33214274C). Decano. 

 
Dirección a efectos de notificación: 

Universidade de Santiago de Compostela 
Praza do Obradoiro s/n 
15782 Santiago de Compostela 
A Coruña 
Correo-e: reitor@usc.es 
Teléfono: 981 563 100 
Fax: 981 588 522 
 

1.3.  Tipo de ensino do que se trata (presencial, semipresencial, a distancia, etc.) 
Presencial 
 
1.4. Número de prazas de novo ingreso ofertadas (estimación para os primeiros 4 
anos). 
Ofértanse 30 prazas en total e 10 por cada unha das tres universidades participantes. Esta 
distribución dos estudantes entre as tres Universidades podería ser modificada en base a que 
o numero de estudantes preinscritos en cada una delas así o condicione. 

 
Curso 2018-19 primeiro ano. 
Fase de implantación 

30 prazas 
Ver aclaración 

anterior 
Curso 2019-20 segundo ano 
que se imparte  

30 prazas 
Ver aclaración 

anterior 
 
O número de alumnos que poderán acceder á titulación de Máster é de 25 a tempo completo 
e 5 a tempo parcial. As Facultades de Bioloxía da USC e UVI, e a Facultade de Ciencias da 
UDC dispoñen de recursos humanos e materiais para cubrir a docencia proposta nesta 
memoria, tal e como se especifica nos apartados correspondentes a estes aspectos. 
A selección do alumnado rexerase pola normativa xeral de xestión académica da USC 
(http://www.usc.es/gl/normativa/xestionacademica/index.html) e en particular polos criterios 
establecidos polo Regulamento dos Estudos Oficiais de Posgrao da USC 
(http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/rglestudosoficiaisposgrao.pdf).  
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Cando sexa aplicable tamén polos regulamentos das Universidades de Vigo e A Coruña: 
 
Normativa de xestión académica UVI:  
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/ 
 
Regulamento dos Estudos Oficiais de Posgrao da UVI: 
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/reg_estu
dos_posgrao_16_04_10.pdf 
 
 
Normativa de xestión académica UDC: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/matricula/_galeria_down/NXA20162017.pdf 
 
 
Regulamento dos Estudos Oficiais de Posgrao da UDC: 
http://www.udc.es/normativa/academica/regulamento_estudos_posgrao_oficiais.html 
 
 
1.5. Número de créditos e requisitos de titulación 
Código ISCED: 42 (Ciencias da Vida: Ciencias Naturais); 443 (Ciencias da Terra: Ciencias do 
Medioambiente e Ecoloxía) 
 
Número de créditos do título: 90 créditos ECTS 
 
Número mínimo de ECTS de matrícula por estudante e período lectivo: 30 no caso de 
alumnados que se matriculen a tempo parcial e 60 a tempo completo na USC; 18 no caso de 
alumnados que se matriculen a tempo parcial e 48 a tempo completo na UVI; 60 no caso de 
alumnados que se matriculen a tempo parcial e 24 a tempo completo na UDC 
 
Normativa de permanencia USC: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120717/AnuncioG2018-110712-0001_es.pdf 
 
Normativa de permanencia UVI: 
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativ
a_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf 
 
Normativa de permanencia UDC: 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_
permanencia.pdf 
 
Respecto da atención a cuestións derivadas da existencia de necesidades educativas 
especiais, se levará a cabo, para cada caso, en colaboración co Servizo de Participación e 
Integración Universitaria da USC: http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/sc103/apoionee.html,  
UVI: http://extension.uvigo.es/extension_gl/diversidade/inicio/, e pola Unidade Universitaria de 
Atención á Diversidade da UDC: 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/Normativa_ADI.pdf 
 
1.6. Resto de información necesaria para a expedición do Suplemento Europeo ao 
Título (SET) de acordo coa normativa vixente 
 
Orientación: profesional e investigadora 
 
Natureza da institución que conferiu o título: Pública 
 
Natureza do centro universitario no que o titulado finalizou os seus estudos: Propio 
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Linguas utilizadas ao longo do proceso formativo: Galego, Castelán 
 
En todo caso será de aplicación o Artigo número 7 da Normativa de Transferencia e 
Recoñecemento de Créditos para Titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación 
Superior: “Todos os créditos obtidos polo estudante, xa sexan transferidos, recoñecidos ou 
superados para a obtención do correspondente título, serán incluídos no seu expediente 
académico e reflectidos no Suplemento Europeo ao Título”. 
 
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título: 
 
USC: http://www.usc.es/es/titulacions/set.html 
 
UVI: https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/ 
 
UDC: https://www.udc.es/eees/ 
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2. XUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Xustificación do título proposto, argumentando o interese académico, científico 
ou profesional do mesmo 
 

Xa en 1957, cando empezaron a existir licenciados en Bioloxía no noso país, un dos 
principais nichos laborais foi a Administración Pública. Nas décadas dos anos sesenta e 
setenta o Instituto Nacional de Investigacións Agrarias (INIA) e o Instituto para a 
Conservación da Natureza (ICONA) foron as institucións nas que os biólogos accedían por 
primeira vez á administración pública. O desenvolvemento laboral neste ámbito centrouse 
prioritariamente na conservación e xestión do medio natural e polo tanto da biodiversidade. 
Coa creación do estado das autonomías e a incorporación das institucións locais ás 
administracións públicas con competencias na conservación do medio natural, o número de 
biólogos contemplados nas diferentes relacións de postos de traballo foi crecendo ata a 
actualidade. A día de hoxe, estas administracións centrais, autonómicas, ou locais como as 
deputacións, cabidos insulares e concellos son un dos principais empleadores dos biólogos. 
De forma paralela, e auspiciada pola necesidade de contratar traballos por parte destas 
administracións empezáronse a crear no noso país consultoras ambientais. Cun perfil laboral 
moi similar ao da administración pública, auspiciado pola necesidade de subcontratación da 
mesma, as empresas e consultoras ambientais creceron rapidamente (e.g. TRAGSA) e 
absorberon nos seus persoais unha enorme cantidade de biólogos. O tamaño destas 
consultoras ambientais varía enormemente, e foi no caso dos autónomos ou pequenas 
PEMES unha das vías de autoemprego de centos de biólogos. Todos os colexios profesionais 
de biólogos do noso país contan nas súas filas con moitos biólogos pertencentes a este 
sector laboral, proba de que o nicho formativo identificado é adecuado. 

Establecendo de forma clara a existencia dun importante sector de emprego nas 
administracións públicas e empresas de consultoría ambiental relacionado co medio ambiente 
natural para os biólogos, faise necesaria unha formación complementaria ao grao de biólogo 
para o adecuado desempeño profesional. É neste espazo no que se xesta a redacción da 
presente memoria. Dada a natureza profesionalizante que busca a presente memoria en 
relación ao perfil de egresado, as ferramentas adquiridas e as habilidades desenvolvidas 
cobran unha vital importancia. 

A USC ten experiencia anterior en másteres de características similares, hoxe extintos, como 
foron o “Máster en Medio Ambiente e Recursos Naturales” e o “Máster en Biodiversidade e 
Conservación do Medio Natural”.  A UVI os de “Biodiversidade e Ecosistemas” e “Biological 
Sciences”, tamén extintos, e na UDC existe na actualidade o Máster Universitario en Ciencias, 
Tecnoloxías e Xestión Ambiental. Aínda que o máster proposto, e moi diferente a os 
anteriores en canto a súa concepción, o cadro de profesorado, as instalacións e a experiencia 
adquiridas redunda positivamente na nova proposta. O presente máster é unha iniciativa que 
reflicte a converxencia estrutural actualizada que resulta de másteres anteriores impartidos 
nas tres Universidades galegas, e ven a completar un baleiro que existe na oferta de posgrao 
do SUG. 

De forma paralela, a adquisición destes coñecementos prácticos pode ser tamén de máxima 
utilidade para todo aquel alumnado que decida con posterioridade proseguir os seus estudos 
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ao matricularse en diferentes programas de doutoramento. Estas ferramentas supoñen unha 
base sobre a que construír con posterioridade un currículo investigador, que enriquecerá e 
ampliará as miras dos futuros doutorandos. 

 
2.2. Referentes externos á Universidade propoñente que avalen a adecuación da 
proposta a criterios nacionais ou internacionais para títulos de similares características 
académicas 
 
No contexto de referencias de estudos de posgrao similares tanto no ámbito nacional como 
internacional anotamos a continuación como mostra os seguintes másteres de calidade. 
Téñase en conta que non son ofertas equivalentes, tanto en canto á súa estrutura como ao 
seu contido. Todos eles, en distinta medida, tratan de dotar ao alumnado con coñecementos 
teóricos e prácticos sobre a Diversidade Biolóxica e a súa Conservación con enfoques 
académico, investigador ou profesionalizante. Ningún deles contempla como obxectivo a 
inserción laboral nas administraciós públicas nin as empresas consultoras de forma específica 
para a creación dos devanditos contidos: 
 

 Máster de Conservación de Biodiversidad y Ecología (Universidad Rey Juan Carlos). 
 Máster en Ecología Terreste y Gestión de la Biodiversidad (Universidad Autónoma de 

Barcelona). 
 Máster de Biodiversidad (Universidad de Barcelona). 
 Máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad (Universidad de 

Granada). 
 Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación (Universidad Pablo Olavide). 
 Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad (Universidad de Salamanca). 
 Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución (Universidad de Valencia). 
 Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación (CSIC-Universidad 

Menéndez Pelayo). 
 Máster en Biología de la Conservación (Universidad Complutense de Madrid). 
 Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas (Universidad de La 

Laguna). 
 Máster en Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediteráneos (Universidad de 

Murcia). 
 
A nivel internacional caben destacar: 

 Biodiversität, Evolution und Ökologie (Free University of Berlin) 
 Biodiversity Conservation (Bournemouth University) 
 Conservation Biology (University of Kent) 
 Biodiversity and Conservation (University of Leeds) 
 Biodiversity and Conservation (University of Dublin Trinity College) 
 Biodiversity and Conservation (Stockholm University) 

 
 
2.3. Descrición dos procedementos de consulta internos e externos utilizados para a 
elaboración do plan de estudos 
 

No pasado curso 2016, unha comisión de redación da Facultade de Bioloxía da USC elaborou 
unha Memoria previa a ésta, que unha vez aprobada nos órganos de goberno 
correspondentes, someteuse á información da Secretaría Xeral de Universidades que 
desestimou o seu envío a verificación ao non estar aínda definidos os criterios de planificación 
da oferta académica do SUG. 
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Para a elaboración de aquela primeira Memoria empregáronse procedementos de consulta 
internos e externos. Primeiramente existiu unha consulta interna para definir a estrutura do 
máster. Posteriormente procedeuse a unha nova consulta interna, logo unha consulta externa 
e unha última consulta interna. Estas tres últimas consultas centráronse na definición e 
priorización das competencias específicas que debe de alcanzar o alumnado ao cursar o 
máster. En ningún momento abordouse a articulación destas competencias como materias. 
 
2.3.1. Consulta interna para a definición da estrutura do máster 
A comisión redactora da Memoria presentada no ano 2016 preparou un primeiro documento 
que se centrou en diferentes aspectos que se debían discutir como un paso previo para a 
definición da estrutura do máster. Para cada un destes aspectos presentáronse diferentes 
opcións. Os aspectos seleccionados foron: i) definición do perfil de ingreso do alumnado; ii) 
definición do perfil de egreso do alumnado; iii) temporalidade do máster (edicións anuais ou 
bianuais); iv) duración (1,5 ou 2 anos); v) grao de presencialidade; vi) estrutura de módulos 
(posibles módulos; materias de nivelación; duración do Traballo Fin de Máster (TFM) e as 
prácticas externas; opción de módulo instrumental máis tres módulos obrigatorios ou módulo 
instrumental máis tres posibles itinerarios). 
 
2.3.2. Consulta interna para a definición das competencias específicas a alcanzar polo 
alumnado 
 
A continuación solicitouse aos invitados á anteriormente mencionada reunión, que enviasen á 
comisión competencias para cada un dos módulos establecidos. Posteriormente a comisión, 
recollendo e ordenando as competencias propostas, elaborou unha listaxe de 50 
competencias. 
 
2.3.3. Consulta externa para a cualificación das competencias específicas propostas 
Mediante unha aplicación telemática enviouse a profesionais do sector (traballadores da 
Administracións Públicas relacionados coa xestión do medio natural e a biodiversidade, 
empresas de consultoría ambiental e autónomos) unha enquisa para que valorasen cada 
unha das 50 competencias listadas. Para a distribución da enquisa contouse coa colaboración 
do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, así como contactos nestes ámbitos dos membros 
da comisión. Os resultados da devandita enquisa móstranse no Anexo 1. 
 
2.3.4.Consulta interna para a cualificación das competencias específicas propostas 
Do mesmo xeito que na consulta anterior, enviouse aos membros dos departamentos 
implicados a mesma enquisa para que valorasen cada unha das 50 competencias listadas. 
Os resultados da devandita enquisa móstranse no Anexo 1. 
 
O novo acordo asinado o 20 de marzo de 2017 entre a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria e as tres Universidades do Sistema Universitario de Galicia que 
define os principios reitores da planificación da oferta acedémica Universitaria no SUG ata o 
curso 2020-2021, abre novas vías de elaboración de oferta de títulos, polo que se conformou 
unha nova comisión de redacción da que forman parte persoal docente e investigador das 
tres facultades de Bioloxia do SUG ademáis do decano do COBGA, para consensuar unha 
nova proposta de Master Interuniversitario en Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio 
Natural que se recolle nesta Memoria. Os procesos de consulta interna nas universidades de 
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Vigo e A Coruña no curso 2017 foron semellantes aos descritos mais arriba realizados na 
USC no 2016. 

Unha vez elaborado o borrador da memoria póla Comisión de redacción, foi aprobado nas 
respectivas Xuntas de Facultade (13/06/2017 na USC, 11/05/2017 na UDC e 11/05/2017 na 
UVI). Posteriormente pasou un período de exposición pública nas tres Universidades. Unha 
vez modificada a memoria de acordo coas alegacións recibidas, aprobouse nas respectivas 
Xuntas de Facultade da USC (xx  / xullo / 2017), da UDC (xx / xullo / 2017) e na Comisión de 
Calidade (comisión delegada da Xunta de facultade) da UVI (30/xullo/2017). 
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3. COMPETENCIAS 
 

3.1. Competencias básicas  
 

Garantirase a adquisición das competencias básicas recollidas no RD 861/2010 de 2 de xullo 
que modifica o RD 1393/2007 de 29 de outubro. 

 CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade 
de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto 
de investigación. 

 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa 
capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos 
dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de 
estudo. 

 CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

 CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades. 

 CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan 
continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou 
autónomo. 

 
3.2. Competencias específicas 
 

Tal e como se comentou na sección anterior, a consulta realizada aos departamentos 
interesados permitiu elaborar unha lista con 50 competencias específicas. A continuación se 
inclúen unicamente as correspondentes a materias obrigatorias.  

 CE1 Coñecer os principios de funcionamento dos Sistemas de Información Xeográfica. 
 CE2 Adquirir  competencias relacionadas coa adquisición, manipulación e análise de 

información xeoreferrenciada. 
 CE3 Coñecer os fundamentos da representación cartográfica do medio natural. 
 CE4 Manexar o GPS para a obtención de datos. 
 CE5 Coñecer as posibilidades dos SIX na elaboración de documentos de planificación 

e xestión do medio natural. 
 CE6 Adquirir a capacidade para deseñar adecuadamente experimentos, obter 

información e interpretar correctamente os resultados. 
 CE7 Ser quen de  establecer a relación entre variables mediante procedementos de 

regresión. 
 CE8 Ser quen de analizar datos nos que estean involucradas moitas variables, 

podendo extraer a información relevante, mediante técnicas exploratorias e de 
redución da dimensión. 

 CE9 Coñecer as fontes de datos sobre os principais compoñentes do medio físico. 
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 CE10 Saber manexar e interpretar información xeográfica e cartográfica sobre o medio 
físico. 

 CE11 Adquirir a capacidade para a obtención, estandarización e interpretación de 
variables climáticas. 

 CE12 Coñecer e saber aplicar técnicas de mostraxe. 
 CE13 Saber interpretar os resultados obtidos e obter conclusións fundamentadas. 
 CE14 Elaborar informes científico-técnicos adecuados ao ámbito de estudo. 
 CE15 Adquirir coñecementos para a avaliación de riscos no medio natural e para a 

súa prevención. 
 CE16 Coñecer e saber aplicar técnicas de primeiros auxilios. 
 CE17 Saber recoñecer unha posición no campo. 
 CE18 Saber planificar e seguir unha ruta. 
 CE19 Coñecer técnicas para o seguimento de poboacións naturais. 
 CE20 Coñecer e saber aplicar a metodoloxía de captura-recaptura. 
 CE21 Saber  analizar as tendencias poboacionais.  
 CE22 Saber identificar os parámetros demográficos que afectan a viabilidade 

poboacional. 
 CE23 Capacidade para medir e valorar criticamente a biodiversidade. 
 CE24 Capacidade para diagnosticar a potencialidade evolutiva de poboacións 

naturais. 
 CE25 Capacidade para determinar o estatus de conservación de poboacións e liñaxes. 
 CE26 Capacidade para detectar especies crípticas. 
 CE27 Capacidade para inferir relacións evolutivas a partir de datos morfolóxicos e 

moleculares. 
 CE28 Dominar o corpo de coñecementos existente ao redor da bioxeografía e a 

macroecoloxía. 
 CE29 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas de investigación en patróns de 

diversidade biolóxica. 
 CE30 Adquirir as técnicas que permitan a identificación dos diferentes hábitats no 

medio natural. 
 CE31 Saber recoñecer o seu estado de conservación e identificar posibles impactos. 
 CE32 Capacidade para elaborar cartografías de hábitats e vexetación no SIX. 
 CE33 Entender á historia da Ciencia da Conservación e o seu contexto na ética 

ambiental. 
 CE34 Coñecer as evidencias científicas sobre a rareza das especies e a perda de 

biodiversidade e comprender as causas que explican tales cambios. 
 CE35 Comprender e ser capaz de expresar os impactos ecolóxicos, sociais e 

económicos da perdida de biodiversidade.  
 CE36 Ser capaces de sintetizar e expoñer en público os beneficios que prové a 

biodiversidade. 
 CE37 Saber aplicar os principios e as ferramentas que se empregan para conservar a 

biodiversidade a diferentes escalas. 
 CE38 Desenvolver capacidades de discusión crítica e avaliación de datos científicos 

relacionados coa conservación da biodiversidade. 
 CE39 Adquirir un compromiso coa idea dun desenvolvemento compatible coa 

protección ambiental e a conservación de especies e comunidades. 
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3.3. Competencias transversais 

 
El máster asumirá como propias as competencias transversais da Facultade de 
Bioloxía da USC, así como as da Facultade de Ciencias da UDC e a Facultade de 
Bioloxía da UVI. Tendo e conta a diferentes normativas de cada centro, elaborouse 
unha táboa de equivalencias onde nun so documento se integran as diferentes 
competencias transversais que rixen en cada centro:  

 CT1  Capacidade de análise e síntese. 
 CT2  Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
 CT3  Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma 

colectiva. 
 CT4  Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
 CT5  Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 
 CT6  Capacidade para realizar unha exposición en público de forma clara, concisa e 

coherente. 
 CT7  Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 
 CT8  Habilidade no manexo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). 
 CT9  Utilización de información bibliográfica e da internet. 
 CT10  Utilización de información en lingua estranxeira. 
 CT11  Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 

coñecementos. 
 CT12  Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de 

xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo 
de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria. 

 CT13  Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega. 
 CT14 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e 

eficiente dos recursos 
 
Na seguinte táboa se recollen as equivalencias entre as competencias transversais definidas 
nas memorias dos graos en Bioloxía de cada unha das tres Universidades do SUG: 
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Competencias Transversais USC Competencias Transversais UVI Competencias Transversais UDC 

CT1 - Capacidade de análise e síntese. CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis B8 Sintetizar la información. 

CT2 - Capacidade para o razoamento e a argumentación. CT10 - Desarrollar el razonamiento crítico 

CT17 - Desarrollar la capacidad de autocrítica 

B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 

B9 Formarse una opinión propia. 

B10 Ejercer la crítica científica. 

C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la 
información disponible para resolver los problemas con los 
que deben enfrentarse. 

CT3 - Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma 
colectiva. 

CT9 - Trabajar en colaboración o formando equipos de carácter 
interdisciplinar 

CT2 - Adquirir la capacidad de organizar y planificar las tareas y el 
tiempo 

CT14 - Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales 

CT17 - Desarrollar la capacidad de autocrítica 

CT18 - Desarrollar la capacidad de negociación 

B5 Trabajar en colaboración. 

B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de 
trabajo. 

B6 Organizar y planificar el trabajo 

CT4 - Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. CT6 - Saber buscar e interpretar información procedente de 
fuentes diversas 

B1 Aprender a aprender. 

 

CT5 - Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. CT3 - Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como 
escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad 
autónoma. 

CT6 - Capacidade para realizar unha exposición en público de forma clara, concisa e 
coherente 

CT3 - Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. B11 Debatir en público. 

C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como 
escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad 
autónoma. 

CT7 - Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais CT11 - Adquirir un compromiso ético con la sociedad y la B13 Comportarse con ética y responsabilidad social como 
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profesión 

CT13 - Sensibilización por los temas medioambientales 

CT16 - Asumir un compromiso con la calidad 

ciudadano y como profesional. 

CT8 - Habilidade no manexo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). CT5 - Emplear recursos informáticos relativos al ámbito de estudio C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para 
el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo 
de su vida. 

CT9 - Utilización de información bibliográfica e da internet CT6 - Saber buscar e interpretar información procedente de 
fuentes diversas 

 

CT10 - Utilización de información en lingua estranxeira.  CT4 - Adquirir conocimientos de lengua extranjera relativos al 
ámbito de estudio 

C2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y 
escrita de un idioma extranjero. 

CT11 - Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 

 

CT7 - Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva 

CT8 – Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo  

CT15 - Desarrollar la creatividad, la iniciativa y el espíritu 
emprendedor 

B2 Resolver problemas de forma efectiva. 

B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa. 
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4. ACCESO E ADMISIÓN DE ESTUDANTES 
 

4.1. Sistemas de información previa á matriculación e procedementos accesibles de 
acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso para facilitar a súa incorporación 
á Universidade e a Titulación 
 

4.1.1. Vías e requisitos de acceso ao título 
Os especificados no apartado “4.2. Acceso e admisión”. 
 
4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 
Licenciados/graduados/enxeñeiros en Bioloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, 
Farmacia, Veterinaria, Xeografía, Xeoloxía, e Enxeñería Forestal e do Medio Natural e 
Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria. 
 
4.1.3. Canles de difusión para informar aos potenciais estudantes sobre a titulación e sobre o 
proceso de matriculación 
Cada unha das tres Universidades do SUG conta cun Vicerreitorado con competencia en 
titulacións oficiais, que elabora a oferta de títulos de máster e encárgase da súa promoción e 
publicidade, xunto cos responsables de comunicación de cada unha das Universidades. Estes 
últimos xestionan a promoción e publicidade de toda a oferta académica da Universidade e 
singularmente a que elaboran os respectivos servizos de oferta académica. Os estudantes 
poderán atopar a información concreta sobre os estudos de máster nas seguintes ligazóns da 
páxina web da USC: http://www.usc.es/gl/titulacions/pop e http://www.usc.es/masteres.  
Na UVI: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/mestrados/ 
Na UDC: https://www.udc.es/ensino/mestrados/ 
 
 
Ademais, as tres Universidades do SUG conta con programas específicos de información e 
difusión da súa oferta de estudos a través dun perfil específico na súa páxina web dirixido a 
futuros estudantes. Na USC: http://www.usc.es/gl/perfis/futuros/index.html. 
Na UVI: http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/futuros-alumnos/index.html 
Na UDC: https://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/ 
 
A información relativa á admisión e matrícula nos másteres pódese obter a través das 
respectivas páxinas web.que se manteñen constantemente actualizadas: 
Na USC: http://www.usc.es/gl/titulacions/pop http://www.usc.es/masteres 
Na UVI: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/mestrados/ 
Na UDC: https://www.udc.es/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html 
 
Así mesmo, as Universidades elaboran carteis e folletos de difusión da oferta de másteres 
oficiais, e dos prazos de admisión e de matrícula. Ademais na USC, respóndese a consultas a 
través da Oficina de Información Universitaria (OiU) http://www.usc.es/es/servizos/oiu e das 
direccións de información dos propios másteres. Nos Centros e Departamentos expóñense 
carteis informativos cos prazos de admisión e matrícula. 
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Os estudantes do último ano de licenciaturas/diplomaturas/graos reciben información da 
oferta de títulos de máster durante o verán do ano en que culminan eses estudos, a través de  
xornadas de presentación dos másteres das facultades. 
Por último, as Universidades participan anualmente en Feiras e Exposicións acerca da oferta 
docente de Universidades e Centros de Ensino Superior, tanto a nivel galego, como español 
(e.g., “Aula” http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html) e internacional, para promocionar a 
súa oferta de estudos. 
De forma previa ao comezo do curso, o alumnado dispoñen nas páxinas web das tres 
Universidades de información puntual sobre horarios, calendarios de exames, programas e 
guías das materias. 
 
4.2. Acceso e admisión 
 

4.2.1. Acceso 
O artigo 16 do Real Decreto 1393/2007 establece que para acceder aos ensinos oficiais de 
máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro 
expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo e Educación 
Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de máster.  
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo 
Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa 
comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente 
aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois que facultan no país expedidor do 
título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún 
caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu 
recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de máster. 
 
4.2.2. Admisión 
O sistema de admisión do alumnado realizarase de acordo cos criterios e procedementos 
establecidos no Regulamento de Posgrao Oficial seguindo os principios de obxectividade, 
imparcialidade, mérito e capacidade: 
USC: http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0321_masters_normativa.html 
UVI: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/ 
UDC: https://www.udc.es/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html  
 
A Comisión Académica do máster ten as competencias en materia de admisión tal como se 
establece na normativa vixente. 
 
Á hora de establecer os criterios de admisión hase de ter en conta o establecido no artigo 17 
do Real Decreto 1393/2007: 

 Haberá límite de prazas, que se establecerá antes do comezo da primeira edición do 
Máster (Apartado 1.4 da presente memoria), e que se prorrogará de forma automática 
nas edicións seguintes. Este número pode modificarse a petición da Comisión 
Académica. 

 No caso de que o número de alumnos interesados en cursar o Máster sexa maior que 
o límite de prazas establecido, farase unha selección en función do baremo seguinte: 

i. Terá preferencia o alumnado procedente de titulacións de Bioloxía, ordenados 
por expediente académico. 
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ii. Seguirá o alumnado procedente do resto das titulacións que dan acceso ó 
Máster (ver apartado 4.1.2.) ordenados por expediente académico. 

 
No caso de estudantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidade, 
a Comisión Académica do Máster en colaboración co Servizo de Participación e Integración 
Universitaria das tres Universidades USC (http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu), UVI  
(http://extension.uvigo.es/extension_gl/diversidade/inicio),UDC https://www.udc.es/cufie/ADI/ 
 
implementará os mecanismos necesarios para facilitar a integración dos devanditos 
estudantes. De igual forma, avaliará a necesidade de posibles adaptacións curriculares, 
asesorará na elección de itinerarios ou estudos alternativos, ademais de promover a 
eliminación de barreiras arquitectónicas se existisen. 
 
4.3. Sistema de apoio e orientación dos estudantes unha vez matriculados 
 

O día de inicio do Máster, o Coordinador do mesmo, nunha sesión informativa explicará ao 
alumnado os obxectivos xerais do mesmo, e as competencias e destrezas que se alcancen 
coa formación obtida. 
A Comisión Académica nomeará un titor para cada un dos alumnos; o titor fará un seguimento 
dos seus estudos e asesoraralle naquelas cuestións que o requiran. 
 
4.4. Transferencia e recoñecemento de créditos: sistema proposto pola Universidade 
 
As tres Universidades propoñentes desta memoria de Máster contan cunha “Normativa de 
transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de 
Educación Superior”, en concreto a da USC foi aprobada polo seu Consello de Goberno o 14 
de marzo de 2008,  a da UVI no Consello de Goberno o 23 de xullo de 2008 e a da UDC no 
Consello de Goberno o 30 de xuño de 2011.Estas normativas cumpren o establecido no Real 
Decreto 1393/2007 e ten, de acordo coa lexislación vixente, os seguintes principios: 

 Un sistema de recoñecemento baseado en créditos (non en materias) e na 
acreditación de competencias. 

 A posibilidade de establecer con carácter previo á solicitude dos estudantes, táboas de 
recoñecemento globais entre titulacións, que permitan unha rápida resolución das 
peticións sen necesidade de informes técnicos para cada solicitude e materia. 

 A posibilidade de especificar estudos estranxeiros susceptibles de ser recoñecidos 
como equivalentes para o acceso ao grao ou ao posgrao, determinando os estudos 
que se recoñecen e as competencias pendentes de superar. 

 A posibilidade de recoñecer estudos non universitarios e competencias profesionais 
acreditadas. 

Estas normativa están accesibles publicamente a través da web, nas ligazóns: 
USC: 
http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf. 
UVI: 
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativ
a_transferencia.pdf 
 
UDC: 
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https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adapt
ada_e.pdf 
 
 
Por outra banda, a través da web da Oficina de Información Universitaria da USC 
(http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/reco.html),  
UVI http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/estudantes/ 
e UDC  https://www.udc.es/sape    os estudantes teñen acceso a información detallada sobre 
as diferentes posibilidades de recoñecemento de estudos: 

 Táboas de recoñecemento entre titulacións: 
USC: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oiu/descargas/taregr.pdf 
UDC: https://www.udc.es/lista.html?urlmenu=/ensino/ 
 

 Recoñecemento de cursos e actividades culturais: 
USC: http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/Libre_Configuracion.html 
UDC: https://www.udc.es/sape/estudantes_udc/ 
 

 Recoñecemento de créditos por estudos de Formación Profesional: 
USC: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oiu/descargas/refpg.pdf 
UDC: https://www.udc.es/sape/estudantes_udc/ 
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5. PLANIFICACIÓN DO ENSINO 
 

5.1. Estrutura do ensino 
 

5.1.A. Aspectos académico-organizativos xerais 
O Máster presenta unha oferta académica de 123 créditos ECTS, dos cales o alumnado debe 
cursar polo menos 90 para obter o título de máster. Estes créditos estrutúranse en módulos, 
que se desenvolverán ao longo de 18 meses (3 semestres), correspondendo a 2 cursos 
académicos. Esta organización modular non supón a obtención dunha especialización 
engadida ó propio título do Máster, tratándose so dunha cuestión de organización académica.  
Os créditos distribúense en 4 módulos, ademais do Traballo Fin de Máster e as Prácticas en 
Empresa, sendo a estrutura xeral do máster a seguinte: 
 
Táboa 1. Estrutura xeral do máster. 
 

 Nº ECTS Carácter 
1. Módulo Instrumental 33 OB/OP 
2. Módulo de Caracterización da Biodiversidade 27 OB/OP 
3. Módulo de Conservación, Manexo e Restauración 
da Biodiversidade 

21 OB/OP 

4. Módulo de Xestión da Biodiversidade 21 Optativo 
Traballo Fin de Máster 9 Obrigatorio 
Prácticas en Empresa 12 Obrigatorio 

 
O alumnado pode deseñar a súa formación de acordo ao seu interese curricular e para iso 
deben cursar 36 ECTS de materias obrigatorias e un mínimo de 33 ECTS en materias 
optativas dos diferentes módulos que se ofertan no Máster. O Módulo Instrumental consta de 
33 créditos ECTS, 24 de carácter obrigatorio e 9 de carácter optativo. O Módulo de 
Caracterización da Biodiversidade consta de 27 créditos ECTS, 9 de carácter obrigatorio e 18 
de carácter optativo. O Módulo Conservación, Manexo e Restauración da Biodiversidade 
consta de 21 créditos ECTS, 18 de carácter optativo e 3 de carácter obrigatorio. Finalmente, o 
Módulo de Xestión consta de 21 créditos ECTS, todos eles de carácter optativo. O carácter de 
obrigatoriedade tamén se presenta no Traballo Fin de Máster e na materia Prácticas en 
Empresa (9 + 12 ECTS).  
De acordo coas “Liñas xerais para as titulacións de Máster Universitario Oficial da USC, apdo. 
II.5”, a estrutura do máster pódese resumir na seguinte táboa: 
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Táboa 2.  
2.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS por tipo de materia. 
 

Tipo de materia ECTS ofertados ECTS a cursar 
Obrigatorias 36 36 
Optativas 66 33 
Prácticas externas obrigatorias 12 12 
Traballo Fin de Máster 9 9 

Créditos totais 123 90 
 
2.2. Distribución temporal dos créditos obrigatorios e optativos (ECTS) 
 

1er 
semestre 

2º 
semestre 

3er 
semestreMódulos 

OB OP OB OP OB OP 
Instrumental 18 3 6 6   
Caracterización da biodiversidade 6  3 18   
Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 3 3  15   
Xestión da biodiversidade  6  15   
Prácticas externas obrigatorias     12  
Traballo Fin de Máster     9  
 
 
5.1.B. Planificación do ensino para a consecución dos obxectivos e a adquisición de 
competencias 
 
Primeiro ano académico 
 
Primeiro semestre 
 
No primeiro semestre impártense a maioría das materias obrigatorias (27 ECTS dos 36 ECTS 
totais obrigatorios), xa que constitúen a base formativa do alumnado. Destas materias, 18 
ECTS son do Módulo Instrumental, 3 ECTS do Módulo de Conservación, Manexo e 
Restauración da Biodiversidade e 6 ECTS do Módulo de Caracterización da Biodiversidade. 
Ofértanse ademais 12 ECTS optativos, 3 do Módulo Instrumental, 6 do Módulo de Xestión da 
Biodiversidade e 3 do Módulo de Conservación, Manexo e Restauración da Biodiversidade. 
Dúas das materias obrigatorias organízanse en 6 créditos debido ao seu carácter transversal 
(como os coñecementos básicos de SIX e as bases da biodiversidade). 
Con esta oferta preténdese que o alumnado se forme no uso de ferramentas e adquira 
competencias básicas para o estudo e conservación do medio natural, pero que teña a opción 
tamén de mellorar a súa formación en aspectos diversos (o uso de técnicas moleculares  no 
estudo da biodiversidade, especies invasoras, dereito ambiental e aspectos socioeconómicos 
da biodiversidade) que poden ser do seu interese. 
 
Segundo semestre 
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Impártense neste semestre dúas materias obrigatorias (6 ECTS do Módulo Instrumental e 3 
ECTS do Módulo de Caracterización da Biodiversidade) que, debido ao seu carácter 
eminentemente práctico e ligado ao traballo no medio, deben ser impartidas nas épocas 
adecuadas que garanticen a presenza de fauna e flora. Impártense ademais as restantes 
materias optativas: 6 ECTS do Módulo Instrumental, 18 ECTS do Módulo de Caracterización 
da Biodiversidade, 15 do Módulo de Conservación, Manexo e Restauración da Biodiversidade 
e 15 do Módulo de Xestión da Biodiversidade.  
 
Segundo ano académico 
 
Primeiro semestre 
 
Neste semestre o alumnado debe realizar as Prácticas Externas Obrigatorias (12 ECTS) e o 
Traballo de Fin de Máster (9 ECTS). Deste xeito, o alumnado poderá organizar o traballo do 
xeito mais adecuado para os seus intereses, xa que non terá docencia presencial de 
ningunha outra materia. 
 
A continuación detállanse as materias, cos descritores correspondentes, que se inclúen en 
cada un dos módulos, indícase a temporalidade na que se imparten no conxunto do máster, o 
número de créditos expositivos (E) e interactivos (I) de cada un delas e o seu carácter 
optativo (OP) ou obrigatorio (OB). 
 
 
MÓDULO INSTRUMENTAL 

MATERIA CRÉDITOS  DESCRITORES 

Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de 
Información Xeográfica)  
(1º curso, 1º semestre) OB 

2 E e 4 I 

As compoñentes dun SIX. Estrutura de datos xeográficos 
e os seus atributos. Adquisición e estruturación da 
información xeográfica. A representación cartográfica do 
medio natural. Toma de datos de campo.  

Aplicacións dos SIX ó medio ambiente  
(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 
Uso de SIX para o estudio do medio natural. SIX e 
xeomática. Operacións básicas vectoriais e raster no 
análise da biodiversidade. 

 
Taller de Técnicas básicas de mostraxe 

(1º curso, 2º semestre) OB 
 

1 E e 5 I 
Tipos de mostraxe. Tamaño de mostra. Deseño 
experimental. Aplicación práctica de técnicas de 
mostraxe. 

Técnicas de Estudo do Medio Físico  
(1º curso, 1º semestre) OB 

1 E e 2 I 

Bases para o uso e interpretación de información e 
cartografía xeolóxica, xeomorfolóxica, hidrolóxica e 
edafolóxica. Coñecemento das técnicas de análise e 
interpretación de datos climáticos. Identificación e 
interpretación in situ das características do medio físico. 

 
Técnicas de seguimento e análise de 

poboacións 
 (1º curso, 1º semestre) OB 

 

1 E e 2 I 
Estimas de supervivencia. Estimas de parámetros 
demográficos en plantas. Elaboración de plans de 
seguimento de poboacións naturais. Demografía. 

Tratamientos de datos aplicados ao medio 
natural  

(1º curso, 1º semestre) OB 
1,5 E e 1,5 I 

Planificación e deseño de experimentos e técnicas de 
mostraxe. Técnicas de exploración de datos. Introdución 
a R. Estatística básica paramétrica e alternativas non 
paramétricas. Técnicas multivariantes de datos. Índices 
de diversidade. 

Seguridade e prevención de riscos no medio 
natural 

(1º curso, 1º semestre) OB 
1 E e 2 I 

Prevención de riscos. Primeiros auxilios. Técnicas de 
orientación e supervivencia. Condución off-road. 

 
Estatística aplicada  

(1º curso, 2º semestre) OP 
1,5 E e 1,5 I 

Análise exploratorio. Análise multivariante. Redución de 
datos. Modelización. 

 1 E e 2 I Principios da ecoloxía molecular: novas ferramentas 
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Técnicas moleculares aplicadas á 
caracterización da biodiversidade  

(1º curso, 1º semestre) OP 
 

para problemas ambientais. Métodos baseados na PCR 
é métodos de nova xeración. Programas para a análise 
de datos moleculares en Conservación. 

TOTAL 33 
24 OB + 9 OP 

 
MÓDULO DE CARACTERIZACIÓN DA BIODIVERSIDADE 

MATERIA CRÉDITOS DESCRITORES 
 

Bases da biodiversidade: orixe, medida e 
patróns  

(1º curso, 1º semestre) OB 

2,5 E e 3,5 I 
Evolución e diversificación. Especie e especiación. 

Inferencia filoxenética. Diversidade xenética. Patróns 
macroecolóxicos. 

Caracterización e tipificación de hábitats 
(1º curso, 2º semestre) OB 

 
1 E e 2 I 

Clasificación dos hábitats segundo directrices europeas. 
Hábitats de interese e prioritarios na directiva 92/43CEE. 
Os hábitats de interese comunitario na planificación de 

espazos protexidos. 

Caracterización de ecosistemas terrestres 
 (1º curso, 2º semestre) OP 

2 E e 1 I 

Conceptos de hábitat e ecosistema.  Variables bióticas e 
abióticas no ecosistema terrestre. Interaccións biolóxicas. 

Comunidades: tipos e características principais. 
Intercambios de materia e enerxía. 

 
Caracterización de ecosistemas de augas 

continentais  
(1º curso, 2º semestre) OP 

2 E e 1 I 
Funcionamento de ecosistemas lóticos e lénticos. 

Diversidade, bioloxía e ecoloxía dos principais grupos 
taxonómicos de flora e fauna. 

 
Identificación e censo de invertebrados  

(1º curso, 2º semestre) OP 
1,5 E e 1,5 I 

Clasificación, adaptacións e variabilidade morfolóxica e 
funcional. Importancia ecolóxica e técnicas de 

identificación, mostraxe e conservación. 
 

Bioloxía e métodos de estudo de vertebrados 
(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 
Avances en Sistemática e Filoxenia. Ecoloxía do 
comportamento de Vertebrados. Bioxeografía. 

Identificación e inventariación de plantas e 
fungos 

 (1º curso, 2º semestre) OP 
1 E e 2 I 

Clasificación, adaptacións e variabilidade morfolóxica e 
funcional. Flora dos diferentes ecosistemas e o seu 

interese. Fungos e fungos liquenizados: características e 
importancia. 

 Xeodiversidade  
(1º curso, 2º semestre) OP 

2 E e 1 I 
O medio físico como factor de biodiversidade: litoloxía, 
ambientes morfocliméticos e solos (edafodiversidade). 

TOTAL 27 
9 OB + 18 OP 

 
 
MÓDULO DE CONSERVACIÓN, MANEXO E RESTAURACIÓN  

MATERIA CRÉDITOS  DESCRITORES 

Bioloxía da conservación 

(1º curso, 1º semestre) OB 
1,5 E e 1,5 I 

As bases da conservación. Causas e consecuencias da 
extinción. Biodiversidade: Concepto e medida. Estratexias 
de conservación de especies. Prioridades e criterios de 
selección.  

 
Calidade de solos 

(1º curso, 2º semestre) OP 

2 E e 1 I 
Avaliación da calidade dos solos. Indicadores de calidade. 
Sistemas de manexo para a conservación do solo. 

Conservación e restauración de ecosistemas 
terrestres 

(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 

Procesos de degradación e técnicas de restauración do 
solo. Recolonización da cuberta vexetal na restauración e 
recuperación de comunidades faunísticas. Monitorización 
do proceso. 

 
Conservación e restauración de ecosistemas 

acuáticos 

(1º curso, 2º semestre) (OP) 

1 E e 2 I 

Indicadores de calidade. Factores de degradación. 
Medidas de restauración. Planes de restauración y 
conservación. 

 
Fauna ameazada 

(1º curso, 2º semestre) (OP) 

2 E e 1 I 
Especies ameazadas: técnicas de conservación in situ e 
ex situ. 

 
Flora ameazada 

(1º curso, 2º semestre) (OP) 

1 E e 2 I 
Especies ameazadas: técnicas de conservación in situ e 
ex situ. 

 
Invasións biolóxicas 

1 E e 2 I 
Vías de introducción e fases da invasión. Características 
das especies invasoras e mecanismos de invasión. 
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(1º curso, 1º semestre) (OP) 
 

Impactos e manexo. 

TOTAL 21 
3 OB + 18 OP 

 
 
MÓDULO DE XESTIÓN DA BIODIVERSIDADE 

MATERIA CRÉDITOS  DESCRITORES 

Avaliación de impacto ambiental 
(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 

Ámbito e tipos de Avaliación do Impacto Ambiental 
Contido dunha AIA. O EsIA. Métodos de avaliación de 
impactos. A integración da biodiversidade nos procesos 
de avaliación de impactos. 

Xestión e planificación de espazos naturais 
protexidos 

(1º curso, 2º semestre) OP 
1 E e 2 I 

Instrumentos de planificación. Figuras de protección. 
Redes de espazos naturais protexidos. 

Cambio Global 
(1º curso, 2º semestre) OP 

2 E e 1 I 
Escalas, compoñentes e tendencias do Cambio Global. 
Cambios en ecosistemas e ciclos bioxeoquímicos. 
Sumidoiros de carbono. 

Aspectos socioeconómicos da biodiversidade  
(1º curso, 1º semestre) OP 

1 E e 2 I 

Ética ambiental e aspectos políticos da conservación. 
Introdución á educación ambiental. Economía ambiental: 
concepto de sustentabilidade, métodos de valoración 
continxente. 

Dereito ambiental 
(1º curso, 1º semestre) OP 

1 E e 2 I 
Fundamentos de dereito. Introdución á lexislación 
ambiental. Competencias das diferentes administracións 
públicas implicadas na xestión ambiental. 

Emprendemento e innovación  
(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 

Importancia dos proxectos empresariais emprendedores. 
Fontes de ideas. Elaboración dun plan de empresa e 
presupostos. Formas xurídicas. Consultoría ambiental e 
ética profesional.  

Comunicación e educación ambiental 
(1º curso, 2º semestre) OP 

1 E e 2 I 

Deseño de estratexia de comunicación. Divulgación da 
biodiversidade. Formación en educación ambiental: 
sensibilización e transferencia a grupos de interese. 
Indicadores de éxito en comunicación. 

TOTAL 21 21 OP 

 
As materias e os seus descritores, a súa planificación temporal, e o número de créditos 
expositivos (E) e interactivos (I) de cada un delas, preséntanse na seguinte táboa.  
 
5.1.C Cadro-resumo do plano de estudos (materias, módulos, itinerarios formativos, carácter, 
créditos, curso e semestre) 

1º curso 2º curso 
Materias  

1º semestre 2º semestre 1º semestre 
Módulo Carácter ECTS 

MÓDULO INSTRUMENTAL– (oferta 33 ECTS, 27 OB + 6 OP) 

Coñecementos 
Básicos de SIX 
(Sistemas de 
Información 
Xeográfica)  

  

 

Instrumental OB 6 

Aplicacións dos 
SIX ó medio 

ambiente  
  

 
Instrumental OP 3 

Taller de Técnicas 
básicas de 
mostraxe 

  
 

Instrumental OB 6 

Técnicas de 
Estudo do Medio 

Físico  
   Instrumental OB 3 

Técnicas de 
seguimento e 

análise de 
poboacións 

   Instrumental OB 3 

Tratamientos de 
datos aplicados ao 

medio natural  
   Instrumental OB 3 
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Seguridade e 
prevención de 

riscos no medio 
natural 

   Instrumental OB 3 

Estatística 
aplicada  

 
   Instrumental OP 3 

Técnicas 
moleculares 
aplicadas á 

caracterización da 
biodiversidade  

   Instrumental OP 3 

Módulo de CARACTERIZACIÓN DA BIODIVERSIDADE (oferta 27 ECTS, 9 OB + 18 OP) 

Bases da 
biodiversidade: 
orixe, medida e 

patróns  
 

   Caracterización OB 6 

Caracterización e 
tipificación de 

hábitats 
   Caracterización OB 3 

Caracterización de 
ecosistemas 

terrestres 
   Caracterización OP 3 

Caracterización de 
ecosistemas de 

augas continentais  
   Caracterización OP 3 

Identificación e 
censo de 

invertebrados 
   Caracterización OP 3 

Bioloxía e métodos 
de estudo de 
vertebrados 

   Caracterización OP 3 

Identificación e 
inventariación de 
plantas e fungos 

   Caracterización OP 3 

Xeodiversidade    Caracterización OP 3 

Módulo de CONSERVACIÓN, MANEXO E RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE (oferta 21 ECTS, 3 OB + 18 OP) 

Bioloxía da 
conservación  

   Conservación OB 3 

Calidade de solos     Conservación OP 3 

Conservación e 
restauración de 

ecosistemas 
terrestres  

   Conservación OP 3 

Conservación e 
restauración de 

ecosistemas 
acuáticos  

   Conservación OP 3 

Fauna ameazada    Conservación OP 3 

Flora ameazada    Conservación OP 3 

Invasións 
biolóxicas 

   Conservación OP 3 

Módulo de XESTIÓN DA BIODIVERSIDADE (oferta 21 ECTS, 21 OP) 

Avaliación de 
impacto ambiental 

   Xestión OP 3 
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Xestión e 
planificación de 

espazos naturais 
protexidos 

   Xestión OP 3 

Cambio Global    Xestión OP 3 

Aspectos 
socioeconómicos 
da biodiversidade  

 

   Xestión OP 3 

Dereito ambiental    Xestión OP 3 

Emprendemento e 
innovación  

 
   Xestión OP 3 

Comunicación e 
educación 
ambiental 

 

   Xestión OP 3 

 

TFM     OB 9 

Prácticas  externas 
obrigatorias 

    OB 12 

 
 
O “Traballo Fin de Máster” (TFM), consta de 9 créditos ECTS obrigatorios e será regulado de 
acordo coa normativa vixente da USC (RD 1125/2003 de 5 de setembro):  
http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0321_masters_normativa.html, UVI (15 junio 2016):  
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/REGUL
AMENTO_TFM.pdf, e UDC (28 junio 2016):  
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/TFG_TFM2016.pdf 
 
 
Así por tanto, realizarase baixo da tutela dun/a profesor/a de o máster. A Comisión 
Académica do máster poderá designar un co-titor, ou excepcionalmente dous co-titores se así 
o atopa oportuno. 
Ademais, o TFM só poderá ser defendido e avaliado unha vez que o estudante superou todos 
os créditos necesarios para a obtención do título de máster, excepto os correspondentes ao 
propio traballo. 
As “Prácticas en Empresa”, correspóndense con 12 créditos ECTS de carácter obrigatorio e 
están orientadas a completar a formación do alumnado así como a facilitar o seu acceso ao 
mundo profesional. Estas prácticas están reguladas polo Real Decreto 592/2014 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf e polo “Regulamento de 
prácticas académicas externas” da USC, aprobado en Consello de Goberno o 29/07/2015: 
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/13514/1/XA1151.PDF, UVI (24 de mayo de 2012): UVI 
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/practicas/normativa/index.html , e UDC (27 febrero 
2015):  https://www.udc.es/practicasexternas/ 
 
 
5.1.D. Planificación e mecanismos para garantir as prácticas externas 
Dentro do Sistema de Garantía Interno de Calidade (SGIC) dos tres centros defínese o 
proceso de xestión das prácticas externas que ten por obxecto establecer como organizar e 
xestionar as prácticas dos estudantes en empresas e institucións de forma que se garanta a 
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calidade, o recoñecemento académico e o aproveitamento máis adecuado das mesmas por 
parte dos/as estudantes. Estas prácticas, están reguladas polas normativas xa citadas (Real 
decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos 
estudantes universitarios e Regulamento de prácticas académicas externas (aprobados nos 
Consellos de Goberno de cada Universidade):  
USC: http://www.usc.es/es/servizos/sxopra/0600_Convenios_practicas.html),  
UVI: http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/practicas/normativa/index.html 
 UDC:https://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/Regulamento.pdf) 
Estas prácticas organízanse e xestionan de maneira que se garante a calidade, o 
recoñecemento académico e o correcto aproveitamento das mesmas. Así, os alumnados 
contan cun titor externo, pertencente á entidade na que realizan as prácticas, e cun titor 
académico que se coordina co titor externo para realizar as prácticas e que realiza a 
avaliación en función da memoria de prácticas que o alumnado debe realizar e do informe 
emitido polo titor externo. Na actualidade, as Facultades implicadas, teñen xa convenios en 
activo coas seguintes entidades: 
 
Empresa/Institución Centro/Localidade 

Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”/Vilagarcía 

Estación Científica do Courel/Lugo 

Grupo de Investigación: Ecotoxicoloxía e Ecofisioloxía 
Vexetal/Santiago de Compostela 

Grupo de Investigación: Biotecnoloxía  

Grupo de Investigación:Biodiversidade  e Botánica Aplicada

Grupo de Investigación: Ciencia do Sistema Terra 

Grupo de Investigación: Grupo de Estudos 
Medioambientais aplicados ao Patrimonio natural e cultural 

Grupo de Investigación: Biodiversidade e Conservación de 
Plantas Vasculares 

Museo de Historia Natural 

Dpto. de Bioloxía Funcional 

Dpto. de Microbioloxía  

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

Dpto. de Botánica 
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Misión Biolóxica/Salcedo (Pontevedra) 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (IIAG)/ 

/Santiago de Compostela 

Meteogalicia//Santiago de Compostela SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E 
AVALIACIÓN AMBIENTAL.CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUTURAS. Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia/A Coruña 

Parque Natural: Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas 
de Carregal e Vixán/Corrubedo.Ribeira 

Parque Natural Fragas do Eume/Pontedeume 

Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de 
Galicia/Vigo 

Parque Natural de Invernadoiro/Ourense 

Parque Natural de Monte Aloia/Pontevedra 

Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra/Ourense 

Centro de Recuperación O Veral/Lugo 

Centro de Recuperación do O Rodicio/Ourense 

Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros/A Coruña 

DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUTURAS. 

Centro de Recuperación de Fauna de 
Cotorrredondo/Pontevedra 

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE 
ALIMENTARIA (INGACAL). CONSELLERÍA DO 
MEDIO RURAL E DO MAR 

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (LAFIGA)/ 
Abegondo. A Coruña 

CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E 
DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA (CEIDA) 

CEIDA/Castelo de Santa Cruz. Oleiros, A Coruña 

DEROCERAS, S.L Deroceras/Santiago de Compostela 

BIOVIA CONSULTORES Biovia/Santiago de Compostela 

ALVARIZA ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL 
SL 

Alvariza/Santiago de Compostela 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Estación Fitopatoloxica do Areeiro/Pontevedra 

Concello de Santiago de Compostela 

Concello de Boiro 

Concello de O Grove 

Concello de A Bola 

FEGAMP 

Concello da Estrada 

GENEAQUA, S.L Geneaqua/Lugo 
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FUNDACIÓN ARAGUANEY Fundación Araguaney/Santiago de Compostela 

INORDE Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro/Xinzo de Limia 

AKUNATURA DE OURENSE, S.L. Akunatura/Ourense 

COOPERATIVAAS OURENSANAS S.COOP. 
GALEGA  

COREN. /Ourense 

FEIRACO LÁCTEOS Feiraco/Pontemaceira 

HIFAS DA TERRA Hifas da Terra/Bora (Pontevedra) 

MARCELLE NATUREZA S.L Marcelle/Outeiro de Rei (Lugo) 

ASOCIACIÓN GALEGA DE CUSTODIA DO 
TERRITORIO 

Lugo 

ASOCIACIÓN CULTURAL E MEDIOAMBIENTAL 
PARA O ESTUDIO DA BIODIVERSIDADE, 
GRUPO GEAS 

Santiago de Compostela 

 
A Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo ten convenios coas seguintes institución e 
entidades: 

Empresa/Institución Centro/Localidade 

AGUAS DE CABREIROÁ S.A.U. Estrada do balneario de Cabreiroá s/n, Verín (Ourense) 

AGUA DE FONTENOVA, S.A.U. Avda. dos Balnearios s/n, Verín (Ourense) 

AGUAS DE MONDARIZ, Fuente del Val, SL Avda. del Val s/n, Mondariz (Pontevedra) 

AKUNATURA de Ourense, SL C/Peña Trevinca, 32005 Ourense 

ALLGENETICS & BIOLOGY, SL Campus de Elviña, A Coruña 

ANABAM (Asociación Naturalista Baixo Miño) C/ Calvario 44, 36780 A Guarda (Pontevedra) 

AQUAGESTION RIAS BAIXAS Punta Moreiras s/n, O Grove (Pontevedra) 

ARCEA Xestión de Recursos Naturais SL Velázquez Moreno 9, Vigo 

CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia) 

Liáns-Oleiros (A Coruña) 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN 
AGROFORESTAL DE LOURIZÁN 

Carretera de Marín, Km 4, Cocheras/Lourizán (Pontevedra) 

CODISOIL SA Edif. Servicios Muelle Norte, Marín (Pontevedra) 

CONCELLO DE VIGO (Laboratorio municipal) Praza do Rei, Vigo 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR, 
XUNTA DE GALICIA 

 Parque Natural Corrubedo (Pontevedra) 

Centro Recuperación Fauna Alto do Rodicio, Maceda 
(Orense) 

Centro Recuperación Fauna de Cotorredondo, Marín 
(Pontevedra) 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS, XUNTA 
DE GALICIA 

Parque Natural Monte Aloia, Tuy (Pontevedra) 
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ECOCELTA GALICIA, SLNE 
Cta. Pazos de Borben, Pontocón/Pías-Ponteareas 
(Pontevedra) 

ESTACIÓN FITOPATOLÓGICA DE AREEIRO 
(Centro dependiente de la Diputación de 
Pontevedra) 

Subida a la Robleda s/n 36153 Pontevedra 

ESTELA LOXÍSTICA E PROXECTOS, SL c/Venezuela 29, oficina 2, Vigo 

ESTRATEGIA Y GESTIÓN AMBIENTAL, SL Rúa as Teixugueiras, 11, 36212 Vigo 

FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO 
DE TERUEL- DINÓPOLIS 

Teruel 

HIFAS DA TERRA Bora (Pontevedra) 

IPROMA (Investigación y Proyectos Mediambiente)
Camiño vello de Santiago 24, Sanguiñeda, Mos 
(Pontevedra) 

MARCELLE NATUREZA, SL (Parque Zoológico) Outeiro de Rei-Lugo 

MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA (CSIC) Salcedo, A Carballeira 8, Pontevedra 

MUSEO DE DINOSAURIOS de Salas de los 
Infantes 

Salas de los Infantes, Burgos 

SALES XARDÍN ARBORETUM SL Avda. Europa 52, Vigo 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE San Vicente del Raspeig, Alicante 

UVI-CACTI Campus Lagoas Marcosende, Vigo 

UVI-OMA Campus Lagoas Marcosende, Vigo 

VIVEIROS ADOA Estrada das Plantas s/n Mos-Tameiga (Pontevedra) 

VIGOZOO-Fundación Pública Municipal Parque 
Zoológico de la Madroa 

Monte da Madroa, Vigo 

XARALEIRA As Pontes ( A Coruña) 

 
A Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña ten convenios coas seguintes institución 
e entidades: 
 

Empresa/Institución Centro/Localidade 

AMBICAL PROYECTOS A Coruña 

ENDESA As Pontes (A Coruña) 

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE 
GALICIA (LMAG) 

A Coruña 

TECNOAMBIENTE A Coruña 

CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIÓN JOSÉ 
SAA. S.L. 

Foz (Lugo) 

CENTRO DE VALORIZACIÓN AMBIENTAL DEL 
NORTE, S.L. 

Touro (A Coruña) 

LABORATORIO AGRARIO Y FITOPATOLÓGICO 
– XUNTA DE GALICIA 

Abegondo (A Coruña) 
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CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
MULTISECTORIAL (CETIM) 

Abegondo (A Coruña) 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO (CIAM)-XUNTA DE GALICIA 

Abegondo (A Coruña) 

REPSOL A Coruña 

APPLUS NORCONTROL Sada (A Coruña) 

BILEGA ENERXÍA A Coruña 

BIOENERGY (BIOETANOL ABENGOA) Teixeiro (A Coruña) 

CASA GRANDE XANCEDA Mesía (A Coruña) 

DEKRA AMBIO Bergondo (A Coruña) 

EPTISA A Coruña 

INDROPS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Santiago De Compostela (A Coruña) 

ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. A Coruña 

LABER Santiago De Compostela (A Coruña) 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR. 
XUNTA DE GALICIA 

Santiago De Compostela (A Coruña) 

REGANOSA Mugardos (A Coruña) 

SAI (SERVICIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN ) UDC. 

A Coruña 

SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. A Coruña 

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L. A Coruña 

A.RE.NA (ASESORES EN RECURSOS 
NATURALES, S.L.) 

Lugo 

CEIDA Oleiros (A Coruña) 

COREN Ourense 

PARQUES NATURALES. CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. XUNTA DE GALICIA 

Santiago De Compostela (A Coruña) 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS UDC A Coruña 

SUBDIRECCIÓN XERAL DE METEOROLOXÍA E 
INVESTIGACIÓN. CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. XUNTA DE GALICIA 

Santiago De Compostela (A Coruña) 

ZIFRA INGENIERÍA, S.L.U. Oleiros (A Coruña) 
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5.2. Planificación e xestión da mobilidade de estudantes propios e de acollida 
 

Planificación e xestión 
 
Na USC a mobilidade dos estudantes está regulada a través do “Regulamento de 
Intercambios Interuniversitarios” aprobado polo Consello de Goberno da USC o 26 de outubro 
de 2012 e publicado no Diario Oficial de Galicia o 28 de novembro de 2012: 
http://www.usc.es/export/sites/default/es/normativa/descargas/documentos_asesoria/Reglame
nto_de_intercambios_interuniversitarios_de_estudiantes_de_la_USC_aprobado_en_el_Cons
ejo_de_Gobierno_del_26_de_octubre_de_2012.pdf 
A súa planificación e xestión desenvólvese a través do Vicerreitorado de Internacionalización, 
no Servizo de Relacións Exteriores (SER), temporalmente aloxado no Portal Internacional da 
USC, http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/, en coordinación coa Facultade de Bioloxía, a 
través da Unidade de Apoio e Xestión de Centros e Departamentos (UAGCD) e do 
Vicedecano/a responsable de programas de intercambio.  
Cando sexa aplicable se terá en conta a normativa das Universidades de Vigo e A Coruña 
(UVI: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/lexislacion/, e UDC: 
http://international.udc.es/ 
 
Actualmente, as tres Universidades participan nos programas de intercambio Sócrates-
Erasmus, Erasmus Mundus e Sicue que facilitan a mobilidade dos estudantes dentro do 
sistema universitario español e europeo. 
A Facultade de Bioloxía da USC conta cun membro do equipo de dirección do Centro para 
asumir as funcións de Responsable Académico de Mobilidade (RAM), que de acordo coa 
normativa vixente, convocará e presidirá as comisións de selección de estudantes naqueles 
procesos en que así se determine, ademais de velar polo cumprimento na aplicación das 
normas e criterios establecidos nos distintos programas de mobilidade; tamén recibirá aos 
estudantes procedentes doutras universidades e orientaraos cara aos respectivos 
coordinadores e verificará que os coordinadores cumpren coa obrigación de tutelar aos 
estudantes universitarios. Na facultade da UVI encárgase destas labores a/o vicedecana/o de 
Relacions Externas e Actividades Culturais. Na facultade de Ciencias da UDC se encárgase 
a/o Vicedecana/o de Organización Académica. 
A selección de candidatos, nas convocatorias de intercambio académico nas que a 
asignación de destinos sexa realizada polos Centros, realizarase de acordo á normativa. Así 
será presidida polo responsable de mobilidade do Centro e integrada polos coordinadores 
académicos e polo/a responsable da Unidade de Apoio e Xestión de Centros e 
Departamentos, que actuará como secretario. 
 
Información e atención aos e as estudantes 
 
A USC, a través da Oficina de Relacións Exteriores, mantén un sistema de información 
permanente a través da web (http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/), que se complementa 
con campañas e accións informativas específicas de promoción das convocatorias. Na UVI: 
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/ e na UDC: http://international.udc.es/. 
 
Ademais, conta con recursos de apoio para os estudantes de acollida, tales como a reserva 
de prazas nas Residencias Universitarias, ou o Programa de Acompañamento de Estudantes 
Estranxeiros (PAE) do Vicerreitorado de Internacionalización, a través do cal voluntarios/as da 
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USC realizan tarefas de acompañamento dirixidas á integración na cidade e na Universidade 
dos estudantes de acollida. 
En canto aos/as estudantes de acollida, organízase unha sesión de recepción, ao comezo de 
cada cuadrimestre, na que se lles informa e orienta sobre a Facultade e os estudos, á vez que 
se lles pon en contacto cos coordinadores académicos, que actuarán como titores, e o 
persoal do Centro implicado na súa atención: 
http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/inforeigners/ 
 
Información sobre acordos e convenios de colaboración activos e convocatorias ou 
programas de axudas propios da Universidade 
 
O/a responsable académico/a de mobilidade das Facultades de Bioloxía, promociona os 
programas de mobilidade, mediante a realización de actividades informativas para a súa 
promoción e coñecemento polo alumnado.  
A USC, conta con acordos e convenios de intercambio con Universidades españolas, 
europeas e de países non europeos, a través de programas xerais (e.g. Erasmus, SICUE) e 
de convenios bilaterais (http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/). Esta información pode 
consultarse na UVI en http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/convenios/ e na  UDC: 
http://international.udc.es/Mobility/en-US 
 
En canto a programas de axudas á mobilidade propios da USC, existen na actualidade os 
seguintes: 
 

 Programa de Mobilidade por Convenio Bilateral a países extra comunitarios: América 
Latina, Estados Unidos, Australia, Canadá, Xapón, Corea do Sur, China e Rusia. 

 Novo Proxecto VIA LACTEA (Viable International Academic Links Across Cultural Ties 
in Europe and Asia): 

 Programa Erasmus+ Master para estudantes saíntes. 
 Programa Erasmus+ Grao e Másteres de 90 ECTS ou máis, para estudantes saíntes. 
 Programa Erasmus Mundus External Cooperation Windows. Programa de cooperación 

e mobilidade para nacionais dá Unión Europea e terceiros países. 
 Bolsas Banco Santander/CRUE. Mobilidade e deseño de programas conxuntos entre a 

USC e universidades de América Latina. 
 Bolsas Erasmus + para estudantes entrantes 
 Mobilidade por convenios bilaterais fora da UE - Estudantes entrantes 
 Programa SICUE para estudantes entrantes 
 Diversos programas para PDI visitante: Erasmus+ (KA103), Erasmus+ International 

Credit Mobility (KA107), Programa xeral de mobilidade fóra do EEES, Bolsas 
predoutorais para docentes e investigadores de Iberoamérica, Erasmus Mundus, PEIN 
Programa de excelencia investigadora USC-India, Programa de Excelencia 
Investigadora USC – Irán, Programa de Excelencia Investigadora USC – India. 

 Diversos programas para PDI saínte: Erasmus+, Erasmus+ International Credit 
Mobility (Países Asociados), Programa xeral de mobilidade, Erasmus Mundus, VIA 
LACTEA, Bolsas Iberoamérica. Santander Investigación, Programa Excelencia 
Investigadora USC – Irán, Programa Excelencia Investigadora USC – India. 
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Na UVI existen os seguintes:  
 

 Programa Erasmus  
 Programa ISEP  
 Programa GE4  
 Bolsas Erasmus Prácticas  
 Bolsas de intercambio propias  
 Libre mobilidade  
 Convocatorias de colaboración coa ORI  
 Lectorados  
 Programa Vulcanus   
 Cursos intensivos Erasmus  
 Bolsas banco Santander      
 Outras Bolsas  
 Voluntariado para recepción estranxeiros  
 Erasmus + con países extracomunitarios 

 
 
Na UDC existen os seguintes: 
 
 Programa Erasmus+  
 Convenios 
  Intercambio para movilidades con fines de estudio 
 Movilidad Internacional de estudiantes salientes con fines de estudio (Erasmus+ o por 

convenio bilateral con cualquier país del mundo) 
 Movilidad de estudiantes salientes con fines de prácticas (Erasmus+ prácticas)  
 Movilidad de personal saliente para docencia (Erasmus+ STA)  
 Movilidad de personal saliente para formación (Erasmus+ STT)  
 Movilidad de estudiantes entrantes con fines de estudio (Erasmus+ o por convenio 

bilateral con cualquier país del mundo)  
 Movilidad salientes Erasmus + entre Países del PROGRAMA y Países ASOCIADOS 
 Movilidad entrantes Erasmus + entre Países del PROGRAMA y Países ASOCIADOS  
 Becas Santander Investigación  
 Libre movilidad  
 Programa de visitantes 
  Programa de prácticas internacionales  
 Programa Stella Junior  
 Lectorado 

   

5.3. Actividades formativas e metodoloxías docentes 

Combinaranse as clases expositivas cun amplo abano de actividades interactivas, con 
especial atención, polo carácter deste máster, aos traballos de campo.  

As actividades formativas comprenden: 
 

 Clases expositivas (utilización de encerado, computador, canón), complementadas co 
soporte docente on-line (Campus Virtual). 
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 Conferencias e seminarios (presenciais e virtuais) impartidos por profesorado propio 
do Máster, profesionais convidados da empresa, a administración ou doutras 
universidades. 

 Traballos de campo. 
 Prácticas en laboratorio. 
 Prácticas en gabinete. 
 Prácticas de computador. Manexo de software. 
 Visitas a instalacións. 
 Resolución de casos prácticos. 
 Resolución de problemas e cuestións. 
  Actividades de procura, interpretación e procesamento da información. 
  Avaliación de publicacións científicas. 
  Realización de traballos e informes. 
  Exposición oral de traballos individuais ou en grupos. 
  Debate con profesores e alumnado. 
  Titorías individuais ou en grupo reducido. 
  Orientación e supervisión das actividades prácticas. 
  Seguimento, foros e debates on-line. 
  Traballo autónomo, individual o grupal, do estudante, para a preparación das 

actividades formativas propostas en clase, o traballo de fin de máster e as prácticas en 
empresa. 

 Lectura e estudo individual do alumnado. 
 Estancia en laboratorio ou  empresa para realización de prácticas e/ou o traballo fin de 

máster. Traballo práctico individual baixo a supervisión dun titor persoal, coa adecuada 
infraestrutura e demais medios necesarios para poder alcanzar os obxectivos 
propostos. 

As metodoloxías docentes inclúen: 
 Lección-explicación: procedemento docente polo cal o profesor presenta conceptos 

e/ou procedementos, aportando información básica necesaria para entender unha 
perspectiva teórica ou un procedemento práctico, promovendo a participación do 
estudantado. 

 Taller: metodoloxía formativa dirixida á aplicación práctica do aprendizaxe, e que esixe 
que o alumnado poña en práctica os coñecementos adquiridos, co apoio e supervisión 
do profesorado. 

 Clase práctica: desenvolvida en campo, laboratorio ou aula de informática, ten por 
obxecto a observación in situ de aspectos do medio físico e biolóxico, a realización de 
experimentos ou a aprendizaxe e aplicación de software informático, co apoio e 
supervisión do profesorado.  

 Traballo individual: para a realización de pequenos estudos, realización de informes e 
memorias de prácticas, realización do traballo de fin de máster e practicum. 

 Aprendizaxe colaborativo: os estudantes, co asesoramento do profesor, traballan en 
pequenos grupos, de xeito que o traballo de cada un dos membros vai dirixido á 
consecución dunha meta común; o proceso enriquece e mellora a aprendizaxe dos 
restantes membros do grupo. 

 Traballo de investigación: traballo inédito, experimental ou bibliográfico, realizado de 
xeito individual, e titorizado por un profesor, para a realización do traballo de fin de 
máster. 
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 Práctica profesional guiada: procedementos empregados na introducción e guía do 
estudantado á práctica profesional  ou a elaboración de informes académicos ou 
científicos. 

 
 
5.4. Sistema de avaliación  
 

O Consello de Goberno da USC aprobou en xuño de 2011 a “Normativa de avaliación do 
rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións” (DOGA nº 140; 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110721/AnuncioG2018-190711-4180_gl.html). 
Nas Universidades de Vigo e A Coruña: 
UVI: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/estudantes/regulamento_estudant
es.html 
UDC: 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_
revision_reclamacion_consolidado_l.pdf 
 
Nestas normativas recóllense o compromiso das tres Universidadesde dar a coñecer os 
criterios e sistemas de avaliación e o seu proceso de revisión e reclamación, así como a 
posibilidade de establecer un sistema de apoio titorial extraordinario en determinadas 
condicións.  
De maneira xeral, no presente máster a avaliación das materias poderá facerse mediante 
avaliación continua, exame ou ben por ambos á vez. En calquera caso, o exame nunca 
poderá superar o 70% da nota final, mentres que a avaliación continua deberá ser, como 
mínimo, o 30% da nota. 
Polo que se refire o “Traballo Fin de Máster”, cada ano definirase unha Comisión Avaliadora, 
específica para cada área temática, formada por 3 profesores do máster, elixidos pola 
Comisión de Coordinación, á cal elabora os criterios de avaliación. Brevemente, a avaliación 
do TFM de cada alumno realizarase tendo en conta a calidade e presentación do traballo 
escrito (50%) e a calidade da exposición, defensa e argumentación nas súas respostas as 
preguntas da Comisión (50%). 
No caso das “Prácticas en Empresa”, o Titor/a profesional emitirá un informe confidencial (non 
vinculante), no que valore o grao de cumprimento do estudante nas prácticas (e.g. actitude e 
interese nas tarefas desenvolvidas, aplicación de coñecementos e competencias adquiridos 
na formación académica, desenvolvemento de habilidades e  espírito de cooperación). O 
Titor/a Académico realizará a avaliación final baseándose na memoria elaborada polo 
estudante e unha entrevista; se poderá ter en conta o informe do titor externo para o cálculo 
da nota final ata un 60%. 
 
 
5.5. Descrición detallada dos módulos ou materias de ensino-aprendizaxe dos que 
consta o plan de estudos 

Nas seguintes páxinas inclúense as fichas correspondentes a todas as materias do máster, 
indicándose a qué módulo pertencen, o seu carácter obrigatorio ou optativo, número de 
créditos ECTS, contidos, habilidades, etc.
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MÓDULO INSTRUMENTAL 
MATERIA: Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 6 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 4 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de empregar os SIX na análise do territorio e do medio natural. 
 Habilidade para a adquisición, manipulación e análises de información xeorreferenciada. 
 Habilidade para estruturar e interrelacionar a información xeográfica a través dos SIXs. 
 Capacidade para traballar coa información complexa territorial e do medio natural a 

través dos SIX. 
 Capacidade de toma de datos, xeración e edición de capas no entorno SIX. 
 Capacidade de elaboración de mapas do entorno natural. 

CONTIDOS  
- Uso de software SIX. 
- Manexo de bases de datos e fontes documentais de información ambiental xeorreferenciada.  
- Toma de datos en campo e volcado a SIX.  
- Elaboración de cartografía ambiental. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
- Habilidade no manexo de TICs. 

ESPECÍFICAS 

- Coñecemento dos principios de funcionamento dos Sistemas de Información Xeográfica. 

- Desenvolvemento de competencias relacionadas coa adquisición, manipulación e análise de 
información xeoreferenciada. 

- Coñecer os fundamentos da representación cartográfica do medio natural. 

- Manexar o GPS para a obtención de datos. 

- Coñecemento das posibilidades dos SIX na elaboración de documentos de planificación e 
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xestión do medio natural. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, 
titorías e exame 

28 100% 

Estudo persoal do 
alumnado 

108 0% 

Total horas de 
traballo 

150 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. As compoñentes dun SIX. 
2. Estrutura de datos xeográficos e os seus atributos. 
3. Modelos de datos espaciais: vectorial, raster e tabular. 
4. Adquisición e estruturación da información xeográfica. 
5. Fontes de datos para os SIXs. 
8. Métodos de xeorreferenciación da información. Proxeccións cartográficas e sistemas de 
coordenadas empregadas. 
9. A representación cartográfica do medio natural. Elementos e variables visuais.  
10. Toma de datos de campo. GPS e dispositivos móbiles 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Prácticas de manexo básico de software SIX 
2. Prácticas de obtención e uso de cartografía ambiental en web 
3. Prácticas de toma de datos en campo e volcado en SIX 
4. Elaboración de cartografía básica do medio natural integrando diferentes elementos 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)   

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4  Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Tratamentos de datos aplicados ao medio natural 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1,5 INTERACTIVOS 1,5 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 
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RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de análise de datos nos que estean involucradas moitas variables, 
podendo no seu caso describir a natureza dos datos e a súa dimensión. 

 Coñecemento para establecer relacións entre variables. 
 Habilidade de obter variables explicativas que xustifiquen indicadores de abundancia 

ou de presenza/ausencia no ámbito da biodiversidade terrestre. 
CONTIDOS  
- Deseño experimental e mostraxe. Xestión e exploración de datos. Introdución a R  

- Estatística básica paramétrica: correlación e regresión, comparación de medias, test chi-
cuadrado. Alternativas non paramétricas. 

- Modelos lineais: Regresión lineal, Anova e Ancova 

- Introdución ao análise multivariante: Análise de Compoñentes Principais, Análise 
Discriminante e Análise Clúster.  

- Os índices de diversidade.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada 

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible 

- Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos 

ESPECÍFICAS 
- Capacidade para deseñar adecuadamente experimentos, obter información e interpretar 
correctamente os resultados. 

- Coñecemento para establecer a relación entre variables mediante procedementos de 
regresión. 
- Capacidade para analizar datos nos que estean involucradas moitas variables, podendo 
extraer a información relevante, mediante técnicas exploratorias e de redución da dimensión. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 
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Clases expositivas 10 100% 

Clases interactivas,titorias e 
exame 

11 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. Planificación e deseño de experimentos e técnicas de mostraxe. Técnicas de exploración de 
datos. Introdución a R 
2. Estatística básica paramétrica e alternativas non paramétricas 
3. Modelos lineais: Regresión lineal simple e múltiple, Anova e Ancova.  
4. Técnicas multivariantes de datos. 
5. Índices de diversidade 
 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Prácticas en R para a implementación dos métodos considerados no temario de teoría. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Técnicas de estudo do medio físico 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 
Capacidade de desenvolver análises cualitativas e cuantitativas sobre o medio físico. 
Habilidades de observación e interpretación do medio físico no traballo de campo . 
Habilidade para obter e interpretar información climática, xeolóxica, xeomorfolóxica, edafolóxica 
e hidrolóxica. 
CONTIDOS  
Bases para o uso e interpretación de información e cartografía xeolóxica, xeomorfolóxica, 
hidrolóxica e edafolóxica 
Coñecemento das técnicas de análise e interpretación de datos climáticos. 
Identificación e interpretación in situ de características do medio físico 
 
COMPETENCIAS 
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BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
Capacidade de análise e síntese. 
Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

Habilidade no manexo de TICs. 

Utilización de información bibliográfica e da internet. 

ESPECÍFICAS 
Coñecer as fontes de datos sobre os principais compoñentes do medio físico. 

Saber manexar e interpretar información xeográfica e cartográfica sobre o medio físico. 

Capacidade para a obtención, estandarización e interpretación de variables climáticas. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

Fontes, uso e interpretación de información xeolóxica, xeomorfolóxica, hidrolóxica, edafolóxica 
e climática. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Manexo de información xeolóxica, xeomorfolóxica, edafolóxica, hidrolóxica e climática para a 
caracterización dos biotopos. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 
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MATERIA:  Taller de técnicas básicas de mostraxe 
MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 6 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 5 
SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 
CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 
 Capacidade para deseñar unha mostraxe. 
 Dominio de técnicas de mostraxe aplicadas ao medio físico e a biota. 

CONTIDOS  
- Tipos de mostraxe.  
- Tamaño de mostra.  
- Deseño experimental.  
- Aplicación práctica de técnicas de mostraxe. 
- Interpretación de resultados e emisión de informes. 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 
Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 

Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 
Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Coñecer e saber aplicar técnicas de mostraxe. 
- Saber interpretar os resultados obtidos e obter conclusións fundamentadas. 
- Elaborar informes científico-técnicos adecuados ao ámbito de estudo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases 
expositivas 

7  

Clases 
interactivas, 
titorías e exame 

35 100% 

Estudo persoal 
do alumnado 

108 0% 
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Total horas de 
traballo 

150 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. Deseño experimental. 
2. Tipos de mostraxe e tamaño de mostra. 
3. Métodos de mostraxe. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Mostraxe de augas. 
2. Mostraxe de solos. 
3. Mostraxe de microorganismos. 
4. Mostraxe de flora. 
5. Mostraxe de fauna. 
6. Procesado e análise de mostras en laboratorio. 
7. Seminarios de análises e interpretación de datos. 
8. Seminarios de elaboración e presentación de informes. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 
CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE 
AVALIACIÓN 

PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Seguridade e prevención de riscos no medio natural 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de identificar e minimizar riscos potenciais. 
 Dominio de técnicas de primeiros auxilios. 
 Capacidade de recoñecer a localización na que se atopa e trazar e seguir un itinerario. 
 Habilidade para manexar vehículos en terreos non acondicionados. 
 Capacidade de pernoitar ao aire libre e sinalar unha posición. 

CONTIDOS  
- Prevención de riscos.  
- Primeiros auxilios.  
- Técnicas de orientación e supervivencia.  
- Condución 4x4.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  
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Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular 
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as 
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as 
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Adquirir coñecementos para a avaliación de riscos no medio natural e para a súa prevención. 

- Coñecer e saber aplicar técnicas de primeiros auxilios. 

- Saber recoñecer unha posición no campo. 

- Saber planificar e seguir unha ruta. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 
Clases expositivas 7 100% 
Clases interactivas, titorías e exame 14 100% 
Estudo persoal do alumnado 54 0 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Prevención de riscos. Identificación de riscos potenciais no medio natural. Equipos de prevención 
individual. 

2. Primeiros auxilios. Atragantamientos. Torceduras, luxacións e fracturas. Transporte de accidentados. 
Picaduras e mordeduras. Reanimación cardio-vascular básica. 

3. Orientación no campo. Indicios naturais. Manexo de compás e GPS. Deseño de itinerarios entre 
puntos. 

4. Condución 4x4. Sistemas de tracción. Técnicas de condución. Técnicas de desinmobilización. 

5. Supervivencia. Técnicas de vivaqueo. Sinalización de posición. Petición de auxilio. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Manobras de primeiros auxilios: atragantamiento, inmobilización, vendaxes e torniquetes. 
Reanimación cardio-pulmonar. Transporte de accidentados. 

2. Recoñecemento e identificación de indicios naturais para orientación no campo. Uso de compás e 
GPS para orientación. Elaboración de rutas. 

3. Manexo de vehículos en condicións adversas. 

4. Técnicas de supervivencia. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 
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SISTEMA DE 
AVALIACIÓN 

PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Técnicas de seguimento e análise de poboacións 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

• Capacidade de  toma de datos para o seguimento de poboacións naturais 
• Coñecemento para a estima dos estatísticos vitais de poboacións naturais 
• Habilidade para modelar poboacións naturais. 
CONTIDOS  
- Uso de software específico para o análise  e seguimento de poboacións  
- Estimas de supervivencia  
-Estimas de parámetros demográficos en plantas: polinización, dispersión, éxito reproductivo, etc.  
- Elaboración de plans de seguimento de poboacións naturais 
- Demografía de poboacións e metapoboacións 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre 
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as 
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos 

ESPECÍFICAS 

Coñecer técnicas para o seguimento de poboacións naturais 

Coñecer e saber aplicar a metodoloxía de captura-recaptura 

Saber  analizar as tendencias poboacionais  

Saber identificar os parámetros demográficos que afectan a viabilidade poboacional. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría/seminarios:  

1. Estratexias vitais e ciclos de vida 

2. Individuos, poboacións e metapoboacións 

3. Métodos de análise demográfico: modelos matriciais  

Temario doutras actividades (prácticas) 

1. Estimas do tamaño poboacional 

2. Seguimento de poboacións e análise de tendencias poboacionais (uso de GAMs) 

3. Marcaxe individual, métodos de captura-recaptura  

4. Métodos para a estima de parámetros demográficos en plantas 

5. Novas metodoloxías para o seguimento de individuos  

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Estatística Aplicada 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1,5 INTERACTIVOS 1,5 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de análise de datos nos que estean involucradas moitas variables, podendo no seu 
caso describir a natureza dos datos e a súa dimensión. 

 Coñecemento para establecer relacións entre variables. 
 Habilidade de obter variables explicativas que xustifiquen indicadores de abundancia ou de 

presenza/ausencia no ámbito da biodiversidade terrestre. 
CONTIDOS  

- Modelos lineais xeneralizados.  
- Modelos aditivos e aditivos xeneralizados.  
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- Modelos lineais mixtos. 
- Medidas de distancia e asociación. 
- Métodos multivariantes de ordenación: Análise de Correspondencias, Análise de 
Coordenadas Principais, Escalado Multidimensional, Análise de Redundancia e Análise de 
Correspondencias Canónicas. 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre 
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada 

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible 

- Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos 

ESPECÍFICAS 
- Capacidade para construír modelos de regresión para respostas discretas, como poden ser as 
binarias (regresión loxística) ou as variables de reconto (regresión de Poisson). Nótese que as 
variables de reconto son moi comúns no ámbito da biodiversidade terrestre. 
- Capacidade para aplicar análise estatística complexa que lles permita unha mellor caracterización 
global das respostas das comunidades aos factores ambientais, e así poder establecer estratexias 
sobre os ecosistemas (análise multivariante e modelos lineais).  
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 10 100% 

Clases interactivas, titorias, exame 11 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. Modelos lineais xeneralizados (regresión loxística e regresión de Poisson). 
2. Modelos aditivos e aditivos xeneralizados.  
3. Modelos lineais mixtos. 
4. Medidas de distancia e asociación. 
5. Métodos multivariantes de ordenación: Análise de Correspondencias, Análise de Coordenadas 

Principais, Escalado Multidimensional, Análise de Redundancia e Análise de Correspondencias 
Canónicas. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
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Prácticas en R para a implementación dos métodos considerados no temario de teoría. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Aplicacións dos SIX ó medio ambiente 

MÓDULO:  Instrumental 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para editar, transformar e reproxectar bases de datos xeográficos existentes. 
 Capacidade para adquirir e integrar diferentes fontes de datos.  
 Capacidade para establecer o procedemento que permita a modelización de resolución dun 

problema ambiental. 
 Capacidade de manexar información de fotografías aéreas e imaxes multiespectrais. 
 Coñecemento dos procedementos básicos de tratamento, corrección e análise das imaxes, e 

xerar información xeoespacial. 
 Capacidade de desenvolver análises cualitativas e cuantitativas sobre o medio natural. 

CONTIDOS  
- Desenvolvemento de SIX para o estudo do medio natural.  
- Teledetección e SIX.  
- Operacións básicas vectoriais e raster na análise da biodiversidade. 
- Novas ferramentas de información espacial para o estudo do medio natural. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular 
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as 
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as 
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 
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TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 

- Habilidade no manexo de TICs. 

ESPECÍFICAS 

- Capacidade para editar, transformar e reproxectar bases de datos xeográficos existentes. 

- Capacidade para adquirir e integrar diferentes fontes de datos do medio natural. 

- Habilidade nos procedementos básicos de análise e xeración de Modelos Dixitais de Elevacións. 

- Coñecemento dá modelización bioclimática a través dá xeoestadistica e dos SIX. 

- Coñecer as fontes de datos de sensores remotos. 

- Coñecer o manexo das imaxes Lidar para a análise do medio natural. 

- Coñecer o emprego de drons en estudos do medio natural. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e exame 14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

 

1. Aplicacións dos SIX para o estudo do medio natural e da biodiversidade. 
2. Consulta e descarga de datos xeoespaciais en liña. Repositorios oficiais e outros. 
3. Análise de patróns e procesos espaciais mediante xeoestatística 
4. Modelización espacial con SIX 
5.Técnicas básicas de teledetección e fotografía aérea. Principios de teledetección. Criterios de 
fotointerpretación.Clasificacións supervisadas e automáticas 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Prácticas con software SIX e de tratamento de imaxes 

2. Utilización das imaxes Lidar para a análise da estrutura da cuberta vexetal. 

3. Uso de ferramentas de teledetección na elaboración de mapas temáticos. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

 

MATERIA: Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade 

MÓDULO:  Instrumental 
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CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

- Perspectiva histórica do deseño e desenvolvemento dos métodos moleculares en Ecoloxía. 
- Capacidade para deseñar e interpretar os resultados das análises moleculares aplicadas aos estudios 
ambientais. 
- Capacidade para determinar o mellor método dispoñible para cada tipo de problema. 
- Coñecemento dos programas de ordenador dispoñibles para a análise de datos moleculares, e a súa 
aplicación en conservación da biodiversidade 
 
CONTIDOS  
- Principios da ecoloxía molecular: novas ferramentas para problemas ambientais 
- Métodos baseados na PCR 
- Métodos de nova xeración 
- ADN barcoding: principios e aplicacións 
- ADN ambiental 
- Principais programas para a análise de datos moleculares en Conservación 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular 
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as 
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as 
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 
 

ESPECÍFICAS 

- Coñecemento dos métodos moleculares e a súa aplicación en Conservación 

- Identificación das mellores técnicas dispoñibles para cada problema ambiental 

- Dominio dos programas informáticos necesarios para cada problema 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e exame 14 100% 
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Estudo persoal do alumnado 54  

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

- Os indicados mais arriba 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

- Traballo práctico con conxuntos de datos e software específico 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

Módulo CARACTERIZACIÓN DA BIODIVERSIDADE 

MATERIA: Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns 

MÓDULO:  Caracterización da biodiversidade  

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 6 EXPOSITIVOS 2,5 INTERACTIVOS 3,5 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Concepto de Biodiversidade 

 Coñecemento da topoloxía evolutiva subxacente á biodiversidade.  

 Coñecemento dos principais conceptos de especie. 

 Capacidade para abordar unha aproximación multidisciplinar en sistemática. 

 Capacidade para estimar e interpretar índices de variabilidade xenética.  

 Capacidade para usar métodos de reconstrución filoxenética e interpretación de árbores 
filoxenéticas. 

 Capacidade para medir e interpretar biodiversidade alfa, beta e gamma. 

 Coñecemento dos marcos teóricos, bioxeográficos e macroecolóxicos, que explican a 
distribución espacial da diversidade biolóxica no planeta. 

 Dominio dos métodos para a análise dos patróns de diversidade. 

 Capacidade para avaliar criticamente diferentes hipóteses para explicar patróns de 
diversidade biolóxica. 

 

CONTIDOS  
- Estrutura da biodiversidade. 
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- Diversidade xenética. 
- Diversificación de poboacións; adaptación; concepto de especie e mecanismos de especiación.  
- Inferencia filoxenética. 
- Sistemática molecular.  
- Cuantificación da biodiversidade.  
- Patróns macroecolóxicos de diversidade. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS E XERAIS 

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular 
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as 
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as 
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

 Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

 Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 

 Utilización da información bibliográfica e de Internet. 

Utilización de información en lingua estranxeira. 

 Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Capacidade para medir e valorar criticamente a biodiversidade. 

- Capacidade para diagnosticar a potencialidade evolutiva de poboacións naturais. 

- Capacidade para determinar o estatus de conservación de poboacións e liñaxes. 

- Capacidade para detectar especies crípticas. 

- Capacidade para inferir relacións evolutivas a partir de datos morfolóxicos e moleculares. 

- Dominar o corpo de coñecementos existente ao redor da bioxeografía e a macroecoloxía. 

- Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas de investigación en patróns de diversidade biolóxica. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 17 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

25 100% 

Estudo persoal do alumnado 108 0% 

Total horas de traballo 150 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Evolución e diversificación; o concepto de biodiversidade.  

2. Especie e especiación. 

3. Inferencia filoxenética. 
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5. Diversidade xenética. 

6. Diversidade alfa, beta e gamma. 

7. Patróns macroecolóxicos. 

 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Uso de programas informáticos que utilizan datos de frecuencias alélicas para construír árbores de 
individuos e de poboacións. 

2. Uso de programas informáticos que utilizan datos de secuencias nucleotídicas para a análise da 
estrutura poboacional e a inferencia filoxenética.  

3. Análise crítico de artigos científicos seleccionados que fagan uso dos conceptos e as metodoloxías 
estudadas. 

4. Análise de taxas de diversificación e evolución de carácteres. 

5. Análise da diversidade alfa. 

6. Análise da diversidade beta. 

7. Modelos predictivos de distribución: modelos de só-presenza, GLM, GAM. 

 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no  apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4). 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Caracterización e tipificación de hábitats 

MÓDULO: Caracterización da biodiversidade 

CARÁCTER Obligatorio 

ECTS TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE  Segundo 
LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  
FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   
RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

• Capacidade para identificar os diferentes elementos florísticos que definen a 
vexetación. 

• Capacidade para identificar hábitats recoñecidos na directiva Hábitat e outros 
sistemas de clasificación. 

• Capacidade para valorar o estado de conservación dos hábitats. 
• Capacidade para recoñecer a importancia dos hábitats na planificación de espazos naturais 

da rede Natura 2000. 
• Capacidade para elaborar cartografías de hábitats no entorno SIX. 

CONTIDOS 

- Concepto de hábitats e vexetación. 

- Recoñecemento de hábitats e a súa importancia. 

- Xeración de cartografía de hábitats. 

- Os hábitats na planificación da rede Natura 2000 
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COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 
Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos coñecementos. 

Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 

ESPECÍFICAS 
- Adquirir as técnicas que permitan a identificación dos diferentes hábitats no medio natural. 
- Saber recoñecer o seu estado de conservación e identificar posibles impactos. 
- Capacidade para elaborar cartografías de hábitats e vexetación no SIX 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, 
titorias, exame 

14 100% 

Estudo persoal do 
alumnado 

54 0% 

Total horas de 
traballo 

75 

  
CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Estudo da vexetación. Delimitación de unidades de vexetación. 
2. Clasificación dos hábitats segundo directrices europeas. Hábitats de interese e prioritarios na directiva
92/43CEE. 
3. Os hábitats de interese e prioritarios na planificación de espazos protexidos na rede 
Natura 2000. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
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1. Recoñecemento de unidades de vexetación e hábitats. 

2. Elaboración de cartografía de hábitats: Identificación, caracterización e valorización do seu 
estado de conservación, mediante o uso de SIX. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE 
AVALIACIÓN 

PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4

 

MATERIA: Xeodiversidade  

MÓDULO:  Caracterización da Biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 
Capacidade para diferenciar os principais tipos de rochas, ambientes morfoxenéticos e solos. 
Capacidade para identificar os factores do medio físico que condicionan a biodiversidade. 
Habilidade para integrar información xeolóxica, xeomorfolóxica e edafolóxica en estudios do 
medio natural. 
 
CONTIDOS  
O medio físico (litoloxía, ambientes morfoclimáticos e solos) como factor de biodiversidade 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 
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Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade para obter información axeitada, diversa e actualizada. 
 - Utilización de información bibliográfica e da internet. 

- Utilización de información en lingua estranxeira. 

 - Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Saber identificar aspectos xeolóxicos e xeomorfolóxicos relevantes para comprender a 
biodiversidade. 

- Coñecer os factores ambientais que condicionan a edafodiversidade. 

- Coñecer os condicionantes edáficos da biodiversidade 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

7 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. Rochas: composición e propiedades. A súa influenza na  biodiversidade 
2. Procesos xeolóxicos externos nos principais ambientes morfoclimáticos 

3. Edafodiversidade: factores de formación, procesos edafoxenéticos e distribución de solos 

4. As funcións ecosistémicas do solo  

5. O solo como factor de biodiversidade  

 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Análise xeolóxica, morfodinámica e edáfica dunha unidade de paisaxe 

2. Manexo de sistemas de clasificación de solos. 

3. Estudo de casos de aplicación de información do medio físico para a interpretación e xestión 
da biodiversidade. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Identificación e inventariación de plantas e fungos 

MÓDULO:  Caracterización da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 
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SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Coñecer a flora característica dos ecosistemas terrestres de Galicia. 
 Saber identificar as especies que caracterizan estes ecosistemas. 
 Coñecer e valorar a súa importancia. 
 Capacidade para valorar a importancia relativa dos distintos grupos que forman parte 

do estudo da botánica e a súa implicación ecolóxica. 
CONTIDOS  

- Clasificación, adaptacións e variabilidade morfolóxica e funcional. 
- Importancia ecolóxica e técnicas de identificación. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
- Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Saber recoñecer as principais especies de cada grupo. 

- Adquirir as técnicas que permitan a súa identificación. 

- Saber valorar a súa importancia nos ecosistemas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
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1. Características e adaptacións da flora dos seguintes ecosistemas: Bosques, Matogueiras, 
Ecosistemas costeiros: cantís, dunas e marismas, Turbeiras e Pasteiros. 

2. Fungos. Características biolóxicas e ecolóxicas. Fungos liquenizados: Características xerais, 
e importancia como bioindicadores. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Recoñecemento in situ da flora característica dos medios obxecto de estudo. Observación 
dos principais carácteres con valor taxonómico e inventariación. Técnicas macro e 
microscópicas para a sua identificación. 

2. Técnicas de elaboración de preparacións e contaxe. Interpretación de datos. 

3. Observación in situ dos fungos e os seus hábitats. Descrición e identificación de 
micromicetos. Técnicas macro e microscópicas. 

4. Observación in situ de fungos liquenizados. Identificación de fotobiontes, tipos de talo e 
formacións talinas, estruturas de reprodución vexetativa, ascomas etc.  

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Identificación e censo de invertebrados 

MÓDULO:  Caracterización da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1,5 INTERACTIVOS 1,5 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para identificar taxons de invertebrados terrestres. 
 Integrar coñecementos sobre a forma, a función e as características ecolóxicas destes 

animais. 
 Empregar e interpretar documentación científica relativa á súa identificación 

taxonómica. 
 Dominio práctico de técnicas de identificación de invertebrados. 
 Capacidade para avaliar criticamente as principais hipóteses filoxenéticas para os 

invertebrados terrestres. 
 Capacidade de avaliar as necesidades de conservación de grupos invertebrados e 

implementar estratexias de protección da súa biodiversidade. 
 
CONTIDOS  
- Historia evolutiva, clasificación, adaptacións e variabilidade morfolóxica e funcional. 
- Importancia ecolóxica e técnicas de identificación. 

COMPETENCIAS 
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BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
- Utilización de información bibliográfica e da internet. 
- Utilización de información en lingua estranxeira. 
- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Coñecer a diversidade de grupos de invertebrados terrestres.  
- Aplicar técnicas de identificación para os grupos máis importantes, baseadas no estudo dos 
seus trazos morfolóxicos.  
- Coñecer as principais hipóteses filoxenéticas para os invertebrados, a súa historia evolutiva e 
os procesos de diversificación.  
- Coñecer as técnicas para avaliar o estado do proceso taxonómico e estimar a diversidade 
global dos grupos de invertebrados.  
-Coñecer as dificultades e limitacións que presentan as técnicas de identificación baseadas no 
estudo morfolóxico. 

- Aprender as características morfolóxicas e funcionais dos principais grupos de invertebrados 
e as súas adaptacións ecolóxicas. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 10 100% 

Clases interactivas, 
titorías e exame  

11 100% 

Estudo persoal do 
alumnado 

54 0% 

Total horas de 
traballo 

75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1. Morfoloxía descritiva e funcional, importancia ecolóxica, clasificación e relacións filoxenéticas 
dos grupos de invertebrados adaptados á vida terrestre. 
2. Estimas da diversidade global de invertebrados terrestres.  
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3. Técnicas de estudo, mostraxe e conservación de mostras.    
4. Conservación da fauna invertebrada. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
1. Estudo de trazos de valor taxonómico, e identificación de especies, en representantes 
terrestres de Nematodos, Anélidos, Moluscos e Artrópodos.  
2. Observación dos hábitos, a actividade, e os rastros da actividade de invertebrados terrestres. 
3. Recoñecemento de visu de especies comúns na Península Ibérica.  
4. Análise crítica de artigos científicos relacionados co temario de teoría.  

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Bioloxía e métodos de estudo de vertebrados  

MÓDULO:  Caracterización da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para utilizar técnicas para o estudo de vertebrados  
 Habilidade para a captura, manexo e marcaxe de vertebrados  
 Coñecemento da bioloxía de vertebrados relevante para a súa conservación 
 Dominio práctico de técnicas de identificación de vertebrados. 

CONTIDOS  

- Bioloxía de vertebrados. 

- Técnicas de estudio  e identificación 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre 
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 
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Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada 

- Utilización de información bibliográfica e da internet. 

- Utilización de información en lingua estranxeira. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Coñecer as técnicas para a identificación  e o estudo de vertebrados 
- Capacidade de elaboración e presentación de informes sobre vertebrados. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Avances en Sistemática e Filoxenia 

2. Ecoloxía do comportamento de Vertebrados 

3. Bioxeografía: Distribución de especies, poboacións e individuos 

 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

 

1. Taller de identificación de vertebrados Ibéricos 

2. Técnicas de captura, manexo e marcaxe 

3. Censos, estimas de abundancia e uso do espazo 

4. Estimas do estado de saúde mediante índices  

5. Análise da ecoloxía trófica 

 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Caracterización de ecosistemas terrestres 

MÓDULO:  Caracterización da Biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 
SEMESTRE Segundo 
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LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de recoñecemento e identificación de elementos dos ecosistemas 
 Capacidade para detectar e avaliar a interacción da biota e o medio físico nun ecosistema 
 Capacidade de detectar e avaliar as interaccións biolóxicas dun ecosistema. 

CONTIDOS  
- Hábitat e ecosistemas. 
- Interaccións da biota e o medio. 
- Interaccións biolóxicas. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre 
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun 
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 

Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Coñecer os principais tipos de ecosistemas terrestres. 
- Coñecer os compoñentes dos ecosistemas terrestres.  
- Coñecer as interaccións da biota co medio terrestre. 
- Coñecer as diferentes tipoloxías de interaccións biolóxicas no medio terrestre. 
- Coñecer os procesos de cambio nos ecosistemas terrestres. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

7 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Conceptos de hábitat e ecosistema 
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2. Variables bióticas e abióticas no ecosistema terrestre. 

3. Interaccións biolóxicas 

4. Comunidades: tipos e características principais 

5. Cambio nos ecosistemas terrestres 

6. Intercambios de materia e enerxía 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Análise de comunidades. 

2. Determinación da actividade biolóxica do solo. 

3. Estudo e análise de interaccións biolóxicas nun ecosistema 

4. Cuantificación da diversidade e grupos funcionais en comunidades de flora e fauna 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Caracterización de ecosistemas de augas continentais 

MÓDULO:  Caracterización da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Coñecer os factores físicos, químicos e biolóxicos que afectan ó desenvolvemento dos 
organismos nos distintos medios continentais. 

 Coñecer a bioloxía e diversidade de diferentes grupos taxonómicos. 
 Capacidade para entender o papel ecolóxico dos organismos nas augas continentais 

ibéricas mediante o coñecemento das súas adaptacións morfolóxicas e funcionais, así 
como das súas particularidades biolóxicas. 

 Capacidade para identificar e valorar a súa abundancia e distribución. 
 Coñecer a metodoloxía necesaria para a súa aplicación na conservación e restauración de 

augas continentais. 
CONTIDOS  
- Clasificación, adaptacións e variabilidade morfolóxica e funcional. 
- Importancia ecolóxica e técnicas de identificación. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
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multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
 - Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
- Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 
 - Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
- Utilización de información bibliográfica e da internet. 
- Utilización de información en língua estranxeira. 
 - Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Recoñecemento e identificación dos grupos máis representativos de organismos. 

- Coñecemento de protocolos de mostraxe de distintos grupos taxonómicos nos diferentes 
ambientes de augas continentais. 

- Capacidade de avaliar o estado de conservación do medio baseados no estudo dos organismos 
acuáticos. 

- Coñecemento das características etolóxicas e ecolóxicas dos invertebrados de augas 
continentais. 

- Saber valorar o estado de coñecemento, singularidade e valor de conservación da fauna e flora 
ibéricas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, 
titorías e exame 

7 100% 

Estudo persoal do 
alumnado 

54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO)  

Temario de teoría 

1. O funcionamento de ecosistemas lóticos e lénticos. 
2. Diversidade, bioloxía e ecoloxía dos principais grupos taxonómicos de flora e fauna.. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
1. Saídas de campo programadas para familiarizarse coa biodiversidade e coñecer os métodos de 
traballo in situ.  
2. Identificar o material colectado na práctica de campo, ademais doutros exemplares 
representativos de medios continentais. 
3. Manexo de programas tanto para a identificación e cálculo de índices de calidade biolóxica 
segundo o marco normativo vixente. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 
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SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

Módulo CONSERVACIÓN, MANEXO E RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE 

MATERIA:  Bioloxía da conservación 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Obrigatorio 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1.5 INTERACTIVOS 1,5 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

Capacidade para identificar a vulnerabilidade de especies ameazadas. 
Capacidade para propoñer solucións aos problemas relacionados coa perda de biodiversidade. 
Capacidade de identificar os riscos potenciais da introdución de novas especies en 
ecosistemas. 

CONTIDOS  

- Reseña histórica da Ciencia da Conservación  

- Causas da rareza das especies.  

- Extinción. Causas estocásticas e determinísticas. 

- Conceptos de xenética da conservación.  

- Criterios de priorización de especies e hábitats.  

- Fragmentación.  

- Introdución aos plans de recuperación e conservación. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
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- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada 

- Utilización de información bibliográfica e da internet. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Entender á historia da Ciencia da Conservación e o seu contexto na ética ambiental. 
- Coñecer as evidencias científicas sobre a rareza das especies e a perda de biodiversidade e 
comprender as causas que explican tales cambios. 
- Comprender e ser capaz de expresar os impactos ecolóxicos, sociais e económicos da perdida de 
biodiversidade.  
- Ser capaces de sintetizar e expoñer en público os beneficios que prové a biodiversidade. 
- Saber aplicar os principios e as ferramentas que se empregan para conservar a biodiversidade a 
diferentes escalas. 
-Desenvolver capacidades de discusión crítica e avaliación de datos científicos relacionados coa 
conservación da biodiversidade. 
-Adquirir un compromiso coa idea dun desenvolvemento compatible coa protección ambiental e a 
conservación de especies e comunidades. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 10 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

11 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. As bases históricas e éticas da conservación. Concepto e contido da materia. Relación con 
outras ciencias.  

2. Causas e consecuencias da extinción. Rareza das especies. Lista vermella da IUCN. 

2. Biodiversidade: Concepto e medida. Diversidade intraespecífica (xenética), ecolóxica e 
paisaxística. Diversidade taxonómica, etolóxica e funcional. 

3. Ameazas á biodiversidade I: Crecemento da poboación e procesos estocásticos. 

7. Ameazas á biodiversidade II: Sobreexplotación, especies exóticas invasoras, cambio global e 
contaminación ambiental. 

8. Estratexias de conservación de especies. Prioridades e criterios de selección. Os libros 
vermellos.  

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Saída de campo a un área de especial interese natural na que o alumnado realizará descrición da 
área e da súa riqueza natural, proposta de conservación dalgunha poboación de interese na zona, 
e análise de compatibilidade do territorio con outros usos. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 
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MATERIA: Invasións biolóxicas 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

- Saber recoñecer as principais especies invasoras 

- Capacidade para identificar os principias impactos das especies invasoras. 

- Saber recoñecer as características das especies que determinan a súa capacidade invasora. 

- Saber recoñecer as características dos ecosistemas que os fan susceptibles as invasións  

- Capacidade de análise crítica sobre un programa de xestión de especies invasoras.  

- Capacidades de propoñer accións para o control e erradicacións de especies invasoras.  

CONTIDOS  

- Conceptos e terminoloxía en invasións biolóxicas.  

- Características de especies invasoras e hábitats invadidos. 

- Impactos das invasións biolóxicas. 

- Xestión de especies invasoras: casos de estudo.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

- Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

- Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

- Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

- Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Habilidade no manexo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). 

ESPECÍFICAS 

- Capacidade para recoñecer as características das especies que determinan a seu potencial 
invasor, e a súa implicación para a detección precoz de procesos de invasión. 

- Capacidade para recoñecer as características dos ecosistemas que determinan a súa xestión, e a 
súa implicación para a detección precoz de procesos de invasión. 
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- Capacidade para identificar os principias impactos das especies invasoras. 

- Saber recoñecer as principais especies invasoras. 

- Capacidade de análise crítica sobre un programa de xestión de especies invasoras.   

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. As invasións biolóxicas: definicións, vías de introdución, fases da invasión.  

2. Invasibilidade do hábitat. 

3. Características das especies invasoras e mecanismos de invasión. 

4. Impactos das especies invasoras: ecolóxicos e económicos.   

5. Manexo das especies invasoras: lexislación, prevención, control e restauración.  

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Casos de estudo. Consistirán nunha serie de Seminarios onde se fará un estudo detallado de 
diferentes programas de xestión, control e posible erradicación de especies invasoras de especial 
relevancia no noso territorio. Estes Seminarios serán impartidos en colaboración cós responsables 
da administración encargados da aplicación dos programas, e cando sexa posible incluirán saídas 
de campo ás áreas de estudo. O alumnado realizará un traballo práctico có obxectivo de deseñar 
un plan xestión, control e erradicacións de algunha especie invasora en particular.  

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Calidade de solos 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Habilidade para interpretar indicadores de calidade do solo. 
 Capacidade de propoñer medidas para o manexo sostible do solo. 



71 

 

 Capacidade para aplicar os indicadores de calidade á recuperación da súa calidade e á 
xestión do medio natural. 

CONTIDOS  

- Avaliación da calidade do solo.  

- Indicadores de calidade.  

- Sistemas de manexo para a conservación do solo. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 
- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Saber identificar as propiedades do solo relevantes para valorar a súa calidade. 
- Posuír coñecementos que permitan seleccionar indicadores de calidade para usos específicos 
do solo. 
- Ser capaz de avaliar a calidade dun solo. 
- Coñecer criterios básicos e boas prácticas para a preservación da calidade do solo. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

7 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Concepto de calidade do solo. 

2. Indicadores de calidade: indicadores físicos, químicos e biolóxicos; indicadores agregados. 

3. Avaliación da calidade do solo. 

4. Manexo sostible do solo e cambio de uso. 

5. Recuperación da calidade do solo. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Indicadores físicos: estrutura do solo. 



72 

 

2. Indicadores químicos: capacidade de sorción e parámetros de fertilidade. 

3. Actividade biolóxica. 

4. Indicadores agregados como instrumentos para a xestión da calidade do solo. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Flora ameazada 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para coñecer o grao de protección legal dunha planta a partir dos textos 
legais. 

 Adquirir coñecementos para poñer en practica métodos de monitoraxe de flora 
ameazada. 

 Coñecer as estratexias principais de conservación e saber elaborar plans de 
recuperación e conservación. 

 Habilidade para desenvolver protocolos de conservación in situ e ex situ de plantas 
ameazadas. 

CONTIDOS  
-Especies ameazadas, grao de protección e criterios  
Especies ameazadas: técnicas de conservación in situ e ex situ. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 
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Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 

ESPECÍFICAS 

- Recoñecer o grao de ameaza dunha especie 

- Recoñecer as especies vasculares ameazadas. 

- Adquirir coñecementos para avaliar os riscos de extinción no tempo. 

- Coñecer e saber aplicar as técnicas de conservación in situ e ex situ. 

- Saber elaborar plans de recuperación e conservación. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Criterios de grao de ameaza de plantas. Indicadores e bases legais de protección. 

2. Técnicas de conservación in situ: censo e monitoraxe. 

3. Técnicas de conservación ex situ: bancos de xermoplasma e xardíns botánicos. 

4. Técnicas de conservación ex situ: cultivo in vitro e crioconservación. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Recoñecemento de especies ameazadas in situ. Elaboración de censos e posta en práctica 
de métodos de monitoraxe. Identificación de ameazas intrínsecas e extrínsecas. 

2. Elaboración dun plan de recuperación e conservación. 

3. Métodos de conservación ex situ e in situ. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Fauna ameazada 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para aplicar criterios caracterizadores de nivel de ameaza da fauna. 
 Saber elaborar plans de recuperación e conservación. 

CONTIDOS  

- Especies ameazadas: técnicas de conservación in situ e ex situ. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese. 

- Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 

ESPECÍFICAS 
- Capacidade de deseño e realización de accións de conservación de especies en espazos 
naturais protexidos . 
- Capacidade de análise da biodiversidade (especies) para a planificación e realización de 
accións de conservación. 
- Capacidade de elaboración e presentación de informes sobre especies ameazadas.       

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

7 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Introdución. Conceptos sobre fauna ameazada. 

2. Consideracións biolóxicas e técnicas para a caracterización da fauna ameazada 

3. Marco lexislativo sobre fauna ameazada. 

4. Unidade de Conservación 
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5. Plans de Conservación e Recuperación. 

6. Factores limitantes e de ameaza para a fauna. 

7. Conservación ex situ. Reintroducións. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Fauna ameazada a escala global e nos Catálogos Galego e Español 

2. Práctica: diagnose e análise de viabilidade dunha especie ameazada 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Conservación e restauración de ecosistemas terrestres 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Habilidade para identificar situacións de risco de degradación dos ecosistemas 
terrestres. 

 Capacidade para propoñer e executar medidas de restauración de solos. 
 Capacidade para propoñer e executar proxectos de revexetación. 
 Capacidade para propoñer e executar medidas de recuperación de hábitats para fauna. 
 Capacidade para deseñar proxectos básicos de restauración no medio terrestre. 
 Capacidade para executar accións/proxectos de restauración ecolóxica do medio 

terrestre. 
 

CONTIDOS  

- Bases da restauración de sistemas degradados  

- Factores e procesos de degradación e técnicas de restauración de solos. 

- Rexeneración da cuberta vexetal. 

- Recuperación de hábitats para fauna. 

- Plans de restauración e monitorización. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 
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Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de xeito colectivo. 
Capacidade para realizar unha exposición en público de forma clara, concisa e coherente. 
Utilización de información bibliográfica e da Internet. 
 

ESPECÍFICAS 
- Coñecer as principais estratexias de conservación do solo. 
- Coñecer os principais factores e procesos de degradación de solos. 
- Coñecer as técnicas principais de restauración de medios degradados 
- Coñecer as ferramentas básicas de revexetación e recuperación de fauna  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Restauración de medios terrestres degradados. Aspectos climáticos, edáficos e bióticos. 

2. Procesos de degradación y técnicas de restauración do solo.  

3. Recolonización da cuberta vexetal na restauración. Selección de especies. Especies 
indicadoras 

4. Recuperación de comunidades faunísticas 

5. Seguimento ambiental. Monitorización do proceso de restauración 

6. Restauración ecolóxica: interacciones 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Estudo en campo de técnicas de restauración de ecosistemas terrestres degradados. 

2. Estudo de casos de degradación e recuperación de ecosistemas terrestres. 

3. Casos prácticos de plans de restauración e vixilancia ambiental 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 
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MATERIA:  Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos 

MÓDULO:  Conservación, manexo e restauración da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para realizar análises básicas necesarias para a avaliación estado de 
conservación en augas continentais. 

 Habilidade para aplicar métodos de diagnose, vixilancia e restauración do ecosistema. 
 Adquirir os fundamentos teóricos e as estratexias prácticas a seguir na recuperación do 

bo estado ecolóxico dos ecosistemas acuáticos continentais. 
CONTIDOS  
- Indicadores de calidade. 
- Factores de degradación. 
- Medidas de restauración. 
- Plans de restauración e conservación. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

– Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Coñecer o deseño de estratexias de mostraxe de datos hidromorfolóxicos. 

- Coñecer o mostraxe dos elementos de calidade biolóxica para índices bióticos. 

- Capacidade para a separación e identificación de material biolóxico. 

- Posuír coñecementos para o deseño de estratexias de restauración de medios acuáticos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e exame 14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 
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CONTIDOS (TEMARIO)  
Temario de teoría 
1. Fundamentos de limnoloxía:  
2. Tipoloxía das alteracións das augas doces por actividades humanas. 
3. O efecto biolóxico da contaminación e alteración do hábitat: estrés ambiental e niveis de 
resposta biolóxica. 
4. Análise da alteración do estado e potencial ecolóxico. Diagnose para a restauración. 
5. Restauración, rehabilitación e conceptos relacionados. A planificación hidrolóxica e a 
restauración de ecosistemas. 
6. Estratexias de xestión e recuperación de poboacións de organismos acuáticos. 
7. Principios básicos e métodoloxía da restauración ecolóxica en medios lóticos e lénticos. 
8. Métodos de remediación. 
Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Deseño de estratexias de mostraxe in situ: toma de datos para a aplicación de índices de 
avaliación do hábitat e mostraxe de organismos para índices bióticos. 

2. Práctica en ríos: análises dos seus compoñentes físicos e biolóxicos, avaliación da integridade 
ecolóxica e propostas de actuacións 

3. Separación e identificación de material no laboratorio, elaboración da táboa de resultados, 
análise de datos e índices bióticos. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

Módulo  XESTIÓN DA BIODIVERSIDADE 

MATERIA: Avaliación de Impacto Ambiental 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativa 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

   

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

Capacidade para elaborar estudos de impacto ambiental. 
Habilidade para asesorar sobre o procedemento de avaliación de impacto ambiental, os seus 
trámites e requerimentos. 
CONTIDOS  
Ámbito e tipos de Avaliación do Impacto Ambiental 
Contido dunha AIA. O EsIA. Métodos de avaliación de impactos. 
A integración da biodiversidade nos procesos de avaliación de impactos 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS  



79 

 

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
- Capacidade de análise e síntese. 
- Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 
- Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

- Habilidade no manexo de TICs. 

- Utilización de información bibliográfica e da internet. 

- Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 

- Capacidade para integrar os aspectos medioambientais na elaboración, adopción, aprobación ou 
autorización de planes, programas e proxectos 

- Habilidade para analizar e seleccionar alternativas ambientalmente viables 

- Capacidade para deseñar medidas que permitan previr, corrixir e compensar os efectos adversos 
sobre o medio ambiente e a biodiversidade. 

- Capacidade para desenvolver medidas de vixilancia e seguimento, así como para recoñecer 
efectos adversos sobre o medio ambiente que poidan ser susceptibles de sanción. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54  

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 
1- Principios de Avaliación Ambiental. 
2- Tipos de Avaliación Ambiental e lexislación básica. 
3- Estudo de Impacto Ambiental. Estudo de Alternativas, Inventario Ambiental, Análises e 
avaliación de Impactos, Medidas de Prevención, Corrección e Compensación de impactos e 
Proceso de Avaliación. 
4- Declaración de Impacto Ambiental e Plans de Seguimento e Vixiancia. 
 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Análise de documentos de avaliación. 

Formulación de casos prácticos de avaliación de impacto ambiental 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 
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SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Xestión e planificación de Espazos Naturais Protexidos 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade de propoñer unha figura de protección e delimitar a súa área. 
 Capacidade de zonificar un espazo protexido. 
 Capacidade para elaborar listas de usos. 
 Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, aplicar e interpretar proxectos e plans (plans de 

ordenación dos recursos naturais, plans reitores de uso e xestión, etc.). 
CONTIDOS  

Figuras de protección. Instrumentos de planificación. Plan de Ordenación dos Recursos Naturais 
(PORN). Plan Reitor de Uso e Xestión. Plan de conservación.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 

Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 

Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 

Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 
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ESPECÍFICAS 
- Coñecer as diferentes figuras de protección de espazos naturais a nivel internacional, nacional e 
rexional. 
- Aplicación de criterios para seleccionar áreas prioritarias de conservación e detectar carencias en 
redes de espazos protexidos. 
- Análise de diferentes instrumentos de ordenación e xestión. 
- Coñecer as bases para a elaboración de plans de xestión de espazos naturais protexidos e redes 
de reservas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Introdución. Historia da conservación de dos espazos naturais protexidos. Tipos e definicións.. 

2. Principios da Xestión de Espazos. Manexo de poboacións e xestión ecosistémica. 

3. Figuras de protección da natureza. Criterios da ONU. 

4. Espazos naturais protexidos en España. O caso de Galicia. 

5. Redes de espazos naturais protexidos. 

6. Criterios de definición das categorías o figuras de protección. 

 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Seminario 1. Introdución ós instrumentos de planificación. 

Seminario 2. Os plans de ordenación e de xestión de recursos naturais (PORN. PRUX). 

Seminario 3. Redacción dun PORN. 

Seminario 4. Redacción de outros plans de espazos naturais protexidos. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Emprendemento e innovación 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  
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FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Dotar o alumnado dos coñecementos teórico-prácticos sobre creación de empresas. 
 Prover o alumnado das ferramentas necesarias para ser capaz de detectar boas 

oportunidades de negocio así como desenrolar plans que convertan esas ideas en 
proxectos viables que poidan levar á práctica. 

 Potenciar o espírito emprendedor no alumnado. 
CONTIDOS  
- Creación y xestión de empresas. 
- Consultoría ambiental. 
- Elaboración de presupostos. Licitacións públicas. Ética profesional. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución 
de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

Utilización de información bibliográfica e da internet. 

Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Capacidade de análise de situacións empresariais. 
- Capacidade analítica matemática. 
- Análise do entorno. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Importancia dos proxectos empresariais emprendedores. 
2. Características e habilidades dos emprendedores. 
3. A idea empresarial. Fontes de ideas. 
4. Elaboración dun plan de empresa e presupostos. 
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5. Formas xurídicas. 
6. Consultoría ambiental. Licitacións públicas. Ética profesional. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Análise da estrutura dunha empresa. 

2. Conformación de facturas.  

3. Aspectos financeiros prácticos na xestión de empresas 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Dereito ambiental 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

Si Si  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para entender problemas xurídicos e a necesidade do dereito para 
protexer o medio ambiente. 

 Posuír coñecementos sobre a lexislación vixente en materia de medio ambiente tanto 
de carácter xeral como sectorial e sabela manexar.  

 Posuír coñecementos sobre a estrutura básica da organización administrativa 
ambiental a nivel europeo e no Estado español. 

 Ser capaz de aplicar os coñecementos a casos concretos, para resolver problemas e 
comprender as sentenzas e as noticias xurídicas.  

 Ser capaz de comunicar e debater os coñecementos, os xuízos e a resolución de 
problemas, tanto en público como por escrito. 

CONTIDOS  

- Fundamentos de dereito.  

- Introdución á lexislación ambiental.  

- Competencias das diferentes administracións públicas implicadas na xestión ambiental.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
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sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

Utilización de información bibliográfica e da internet. 

Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 

ESPECÍFICAS 
- Tomar conciencia da importancia do Dereito como instrumento para a protección do medio 
ambiente e como sistema regulador das relacións sociais que se atopan en conflito neste 
ámbito.  
- Comprender o carácter unitario do ordenamento xurídico e da necesaria visión interdisciplinar 
dos problemas xurídicos.  
- Capacidade para considerar a protección do medio ambiente como un principio e valor 
constitucional que serve para a interpretación de todo o ordenamento xurídico.  
- Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).  
- Desenvolvemento dun vocabulario xurídico básico, que permita ler e interpretar textos 
xurídicos sinxelos en materia de medio ambiente.  
- Adquisición dunha mínima conciencia crítica en relación co Dereito que protexe o medio 
ambiente.  
- Como destrezas básicas, desenvolveranse a capacidade de utilizar os recursos xurídicos, 
bases de datos de lexislación e xurisprudencia, así como a capacidade de realizar exposicións 
orais e debates públicos, e de traballar en equipo, organizándose e resolvendo os eventuais 
conflitos que xurdan. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Orixe e fontes do Dereito Ambiental. 

2. Os instrumentos de tutela ambiental. 

3. Instrumentos económicos e voluntarios de tutela ambiental. 

4. Instrumentos complementarios. 

5. Os instrumentos represivos. 

6. A protección da biodiversidade. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

1. Comentarios de sentenzas e noticias xornalísticas sobre casos problemáticos relativos ao 
medio ambiente e o Dereito. 

2. Discusión de casos reais. 

3. Análise de artigos doutrinais, capítulos de libros ou libros. 
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METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Cambio global 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 2 INTERACTIVOS 1 

SEMESTRE Segundoº 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

Capacidade para identificar os principais compoñentes, naturais e antropoxénicos, dos cambios 
globais 
Capacidade para identificar afeccións e patróns de adaptación os cambios climáticos 
Habilidade para identificar, avaliar e prever os efectos dos cambios ambientais sobre os 
diferentes compoñentes da biodiversidade (especies, habitats, ecosistemas, paisaxes e 
aspectos sociais e económicos). 
Capacidade para comprender, manexar ou desenvolver posibles métodos de valoración e 
mitigación dos cambios 
Desenvolver competencias na aplicación das directrices e normativas internacionais (IPCC, EU 
Climate Action...) e nacionais (Ley 21/2013...) 
Capacidade para identificar os efectos das variables climáticas no balance de C do solo. 
Capacidade para avaliar as potencialidades do solo como sumidoiro de C 
Habilidade para manexar o solo para incrementar as súas capacidades de secuestro de C 
 
CONTIDOS  
Compoñentes do Cambio Global: naturais e antropoxénicos. 
Escalas espaciais e temporais dos cambios globais. 
Efectos dos Cambios Globais nos ciclos bioxeoquímicos. 
Efectos dos Cambios Globais na Biodiversidade. 
Cambios globais: Afeccións, Adaptacións e Mitigacións. 
Iniciativas Internacionais: IPCC, UE Climate Action... 
Interacción das propiedades do solo e o clima no ciclo do C. 
Papel do solo na adaptación e mitigación do cambio climático. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
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resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

- Capacidade de análise e síntese.  

- Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible 

- Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 
 

ESPECÍFICAS 

Coñecer os principais compoñentes, naturais e antropoxénicos, dos cambios globais 

Identificar afeccións e patróns de adaptación os cambios climáticos 

Comprender, manexar ou desenvolver posibles métodos de valoración e mitigación 

Identificar, avaliar e prever os efectos dos cambios ambientais sobre os diferentes 
compoñentes da biodiversidade (especies, habitats, ecosistemas, paisaxes e aspectos sociais 
e económicos). 

Capacidade para comprender e aplicar as directrices e normativas internacionais  

 Coñecer as principais propiedades dos solos implicadas no secuestro de carbono 

 Ser capaz de avaliar a vulnerabilidade potencial do solo ante o cambio climático 

 Saber identificar as capacidades do solo na mitigación do cambio climático  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 14 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

7 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

Introdución o Cambio Global: escalas e compoñentes. 

Tendencias xerais do Cambio Global. Escenarios do IPCC e Protocolos Internacionais 

Cambios nos ciclos bioxeoquímicos. 

Perspectivas a longo prazo: os cambio globais no pasado 

Cambios en ecosistemas e ciclos bioxeoquímicos: procesos de retroalimentación globais. 

O Cambio Global nos Ecosistemas Terrestres: evidencias, afeccións a especies, hábitats e 
distribucións. 

Cambio Global e efectos na biodiversidade 

Sumidoiros de carbono. 

 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
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Actividades prácticas: análise e interpretación de datos y proxies climáticos procedentes de 
repositorios de libre acceso (NOAA, PAGES, IPCC, EPDB, etc) 

Ensaios de mineralización da materia orgánica do solo en distintos escenarios. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA: Comunicación e educación ambiental 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Segundo 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

SI SI  

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

- Comunicar e educar na sociedade da información. 

- Coñecer a importancia de sensibilizar colectivos utilizando a comunicación de forma eficiente. 

- Análise crítico das campañas publicitarias.  

- Analizar os aspectos compositivos para a comunicación: peso da imaxe o presenza da 
palabra.  

- Capacidade para comunicar empregando internet e redes sociais. 

- Coñecer a evolución dos medios e súa organización en grandes grupos. 

- Coñecer os medios de medición de audiencia. 

CONTIDOS  

- Estratexias de comunicación. 

- Ferramentas de comunicación.  

- Indicadores de éxito en comunicación. 

-Escritura, organización e presentación de informes, presentacións orais, etc 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

- Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 
orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

- Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade 
de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa 
reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus 
coñecementos e xuízos. 
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- Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns 
últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

- Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 

Capacidade de análise e síntese. 

Capacidade para o razoamento e a argumentación. 

Capacidade para obter información adecuada, diversa e actualizada. 

 Habilidade no manexo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). 

ESPECÍFICAS 

- Capacidade para comunicar información relativa a biovidersidade. 

- Saber utilizar diferentes ferramentas en comunicación. 

- Capacidade para deseñar unha estratexia de comunicación. 

- Coñecer os indicadores de éxito.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54 0% 

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

1. Deseño de estratexia de comunicación. 

2. Recursos para a comunicación. 

4. Divulgación da biodiversidade ó publico xeral. 

5. Formación en educación ambiental. 

6. Sensibilización de grupos de interese. 

7. Transferencia a grupos de interese. 

8. Indicadores de éxito en comunicación. 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

Os estudantes recibiran seminarios específicos para adquirir habilidades no desenvolvemento 
de diferentes ferramentas de comunicación: (i) audiovisual; (ii) escrita (periodismo ambiental); 
(iii) internet e redes sociais; e (iv) verbal. Cada estudante deberá realizar un traballo práctico 
baseado nalgunha das ferramentas descritas có obxectivo de implementar unha estratexia de 
comunicación nun tema relacionado coa biodiversidade. 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 



89 

 

MATERIA: Aspectos socioeconómicos da biodiversidade 

MÓDULO:  Xestión da biodiversidade 

CARÁCTER Optativo 

ECTS  TOTAIS 3 EXPOSITIVOS 1 INTERACTIVOS 2 

SEMESTRE Primeiro 

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 

CASTELÁN GALEGO INGLÉS 

   

FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 

   

RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

- 
CONTIDOS  
- Factores sociais en conservación da biodiversidade 
- Economía e conservación 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais 
no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. 

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis 
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas 
que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen 
ambigüidades. 

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 

TRANSVERSAIS 
Capacidade de análise e síntese. 
Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de forma colectiva. 
Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 
Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus 
coñecementos. 

 

ESPECÍFICAS 

- Comprender a evolución da ética ambiental e 
as súas implicacións en Conservación 

- Coñecer os diferentes puntos de vista sociais 
sobre a Conservación 

- Valorar e deseñar estratexias de educación 
ambiental 

- Coñecer os métodos de valoración económica 
para os bens que non están incluídos no mercado 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 

Clases expositivas 7 100% 

Clases interactivas, titorías e 
exame 

14 100% 

Estudo persoal do alumnado 54  

Total horas de traballo 75 

  

CONTIDOS (TEMARIO) 

Temario de teoría 

- Aspectos sociais da biodiversidade: ética ambiental 

- Aspectos políticos da conservación: ONGs, organismos internacionais, o ecoloxismo como 
ideoloxía política 

- Introdución á educación ambiental 

- Valoración económica da biodiversidade: economía ambiental, concepto de sustentabilidade, 
métodos de valoración continxente 

Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 

- Casos prácticos en socioloxía e economía ambiental 

METODOLOXÍAS DOCENTES 

- Seguiranse as metodoloxías xerais do máster. 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN 

CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (Ver apartado 5.4), e as normativas de cada 
Universidade. 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 

SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 Ver apartado 5.4 

 

MATERIA:  Prácticas en Empresa 
MÓDULO:   
CARÁCTER Obrigatorio 
ECTS  TOTAIS 12 EXPOSITIVOS 0 INTERACTIVOS 12 
SEMESTRE Terceiro 
LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 
CASTELÁN GALEGO INGLÉS 
Si Si  
FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 
   
RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e saber resolver problemas en entornos novos 
de investigación ou da práctica profesional relacionados coa caracterización, conservación 
e xestión do medio natural. 

 Saber aplicar as técnicas específicas relacionadas coa Práctica Externa desenvolvida polo 
alumnado, e que están en relación coas competencias específicas adquiridas no máster. 

 Coñecer o funcionamento e saber desenvolverse nun organismo de investigación, nun 
gabinete de traballo ou nunha empresa. 

CONTIDOS  
As prácticas externas están especificamente enfocadas cara a aplicación dos contidos formativos 
adquiridos na fase docente, na práctica da caracterización, conservación e xestión da 
biodiversidade e dos hábitats. 
Levaranse a cabo prácticas titorizadas no marco dun proxecto que o alumnado debe desenvolver 
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segundo os convenios asinados entre a Facultade e diversas entidades. Os contidos dependerán 
da natureza de cada proxecto. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS  
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no 
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación ou laboral. 
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de 
problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou 
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de 
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións 
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e 
xuízos. 
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que 
as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando 
dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. 
TRANSVERSAIS 
Capacidade de análise e de síntese. 
Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
Capacidade para traballar en grupo e abarcar situacións problemáticas de xeito colectivo. 
Compromiso de veracidade da información que ofrece ós demais. 
Capacidade para resolver problemas mediante a aplicación integrada dos seus coñecementos. 
Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos 
ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis 
xusta e igualitaria. Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega. 
Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos 
 
ESPECÍFICAS 
- Saber asesorar e desenvolver estudos e plans para a caracterización, conservación e xestión do 
medio natural. 
- Coñecer e empregar as ferramentas axeitadas para avaliar a realidade ambiental dun sistema 
natural. 
- Saber analizar a estrutura, funcionamento e dinámica das poboacións, comunidades e hábitats 
para a súa conservación e xestión. 
- Saber aplicar as técnicas de análise territorial como ferramenta para a caracterización, 
conservación e xestión da biodiversidade e os seus hábitats. 
- Poñer en práctica todas as competencias adquiridas nas distintas materias do máster. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 
Clases expositivas 0 0% 
Clases interactivas e titorías 120 100% 
Estudo persoal do alumnado 180 0% 
Total horas de traballo 300 
  
CONTIDOS (TEMARIO) 
Temario de teoría 
Non procede. 
Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
Non procede. 
METODOLOXÍAS DOCENTES 
Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN 
CONSIDERACIÓNS XERAIS  
Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  
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ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 
SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 

MÍNIMA 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

Ver as indicacións específicas 
para as Prácticas en Empresa 
no apartado 5.4. 

  

 
MATERIA:  Traballo Fin de Máster 
MÓDULO:   
CARÁCTER Obrigatorio 
ECTS  TOTAIS 9 EXPOSITIVOS 0 INTERACTIVOS 9 
SEMESTRE Terceiro 
LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE 
CASTELÁN GALEGO INGLÉS 
Si Si  
FRANCÉS PORTUGUÉS OUTRAS 
   
RESULTADOS DE APRENDIZAXE (HABILIDADES) 

 Capacidade para argumentar as interpretacións elaboradas a partir da análise dun caso de 
estudo realizado no medio natural. 

 Habilidade na comunicación e discusión crítica de ideas e alternativas para a xestión do medio 
natural e os seus recursos. 

 Capacidade para elaborar traballos ou informes técnicos e científicos. 
 Habilidade para seleccionar e utilizar as metodoloxías máis axeitadas ás características 

específicas dos hábitats e especies de estudo. 
CONTIDOS  
- Proceso de plantexamento, desenvolvemento e defensa dun proxecto profesional ou científico-
académico. 
- Planificación e realización de tarefas. 
- Interpretación e síntese dos resultados nunha memoria. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS  
- Adquirir capacidade de análise sobre a situación actual e prospectiva da caracterización, conservación 
e xestión do medio natural. 
- Valorar a importancia do enfoque interdisciplinar na resolución de problemas mediambientais. 
- Utilizar terminoloxía científico-técnica axeitada á análise da biodiversidade e os hábitats. 
- Redactar e defender informes profesionais e documentos científicos, fomentando a expresión 
audiovisual, oral e escrita. 
TRANSVERSAIS 
Capacidade de análise e de síntese. 
Capacidade para o razoamento e a argumentación. 
Capacidade para elaborar e presentar un texto organizado e comprensible. 
Capacidade para realizar unha exposición en público de xeito claro, conciso e coherente. 
Compromiso de veracidade da información que ofrece aos demais. 
Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos 
de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e 
igualitaria. Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega. 
Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos. 

ESPECÍFICAS 
- Aplicar as destrezas e coñecementos adquiridos no conxunto do máster, á resolución dos conflitos 
potenciais, entre a preservación da biodiversidade e dos hábitats e as actividades desenvolvidas no 
medio natural. 
- Coñecer o procedemento de prospección bibliográfica, deseño experimental, manexo das técnicas e 
instrumental, traballo de campo, tratamento dos datos e redacción e exposición dos resultados dun 
estudo científico técnico relacionado coa caracterización, conservación e xestión do medio natural. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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ACTIVIDADE FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDADE 
Clases expositivas 0 0% 
Clases interactivas, titorías e 
presentacion do TFM 

90 100% 

Estudo persoal do alumnado 60 0% 
Total horas de traballo 150 
  
CONTIDOS (TEMARIO) 
Temario de teoría 
Non procede. 
Temario doutras actividades (prácticas, seminarios, titorías, etc.) 
Non procede. 
METODOLOXÍAS DOCENTES 
Seguiranse as metodoloxías xerais do máster descritas no apartado 5.3. 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN 
CONSIDERACIÓNS XERAIS  
Seguirase o sistema xeral de avaliación do máster (apartado 5.4)  

 

ASPECTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 
SISTEMA DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Ver as indicacións específicas 
para o TFM no apartado 5.4. 

  

   
OBSERVACIONS 
A elección do tema do TFM pódese realizar mediante dúas modalidades e farase o comezo do terceiro 
semestre. 

 Modalidade A 
O alumno/a pode elixir o tema mediante acordo directo cun profesor do máster que será o 
titor do TFM. 

 Modalidade B: 
O alumno/a pode elixir o tema da lista proposta pola comisión académica do máster. A 
prelación do alumnado, de ser necesario facerse, realizarase en base á nota media obtida 
nos semestres cursados. 
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6.  PERSOAL ACADÉMICO  
 
Considérase que o persoal docente dos Graos en Bioloxía é un bo expoñente do profesorado 
que imparte clase en cada un das tres Facultades.  

Persoal académico - USC 

A porcentaxe de Persoal Docente e Investigador (PDI) doutor sobre o PDI total para o curso 
2014/15 no Grao de Bioloxía da USC foi do 99 %, sendo un dos valores máis altos desde a 
implantación do grao (desde o curso 2009/10 ata o 2014/15 os valores foron: 97, 100, 100, 
99, 96 e 99 %). A porcentaxe e moito maior que a media da USC no ano 2014/15 (85%). 
Téndose en conta todo o PDI incluíndo aos bolseiros e contratados pre e posdoutorais a 
porcentaxe redúcese ao 89 %. Esta redución débese ao 10% de bolseiros predoutorais (FPI, 
FPU; Xunta e Ministerio) e ao 1% de asociados de universidade LOU. 

A porcentaxe de PDI funcionario sobre o PDI total foi para o curso 2014/15 do 80 %, sendo un 
dos valores máis baixos desde a implantación do grao (desde o curso 2009/10 ata o 2014/15 
os valores foron: 84, 80, 86, 82, 78 e 80 %). As razóns deben estar ligadas á política de 
reposición de prazas que nos últimos anos limitou as transformacións de contratados a 
Titulares. Dos profesores que imparten docencia no grao o 14% son profesores Contratados 
Doutores e o 1% profesores Axudantes Doutores; posiblemente moitos deles estean en 
posesión da acreditación que lles permita optar a prazas de Titulares. Con todo, a porcentaxe 
segue sendo moito maior que a media da USC no ano 2014/15 (64 %). 

A porcentaxe de PDI con sexenios sobre o PDI total con docencia no título foi para o curso 
2014/15 do 89 % no Grao en Bioloxía, sendo un dos valores máis altos desde a implantación 
do grao (desde o curso 2009/10 ata o 2014/15 os valores foron: 789, 77, 85, 89, 84 e 89 %). A 
porcentaxe é moito maior que a media da USC no ano 2014/15 (61 %). Hai que ter en conta 
que esta porcentaxe está afectado polas diferentes figuras de PDI. Só os Catedráticos, 
Titulares e profesores Contratados Doutores pódenos solicitar, de forma que canto maior sexa 
a porcentaxe destas figuras respecto ao PDI maior poderá ser a porcentaxe de PDI con 
sexenios. A nivel do Grao o número de sexenios por profesor é de 2,3. 

A modo de resume, na seguinte táboa recóllese o número de profesores (ordenados por 
categorías) así como o número total de quinquenios e sexenios de cada unha das áreas da 
USC implicadas na docencia do máster. 
  
 

Área Nome CAT TIT TIT EU CD ASO AX D INT OUT Quinq Sex 

63 Botánica 1 14 1 4     99 31 

125 Dereito Administrativo  5  2 1  1  23 13 

220 Ecoloxía 2 7  2     49 31 

240 Edafoloxía e Química Agrícola 4  9 6   1  89 62 

265 Estatística e I. O. 5 10  2  1  1 86 31 

412 Fisioloxía Vexetal 3 6  3     59 36 

420 Xenética 4 5  4     54 41 

430 Xeografía Física 1 3  2   1  15 7 

650 Organización de Empresas 2 7 3  3 1 5 1 64 6 

819 Zooloxía 4 12         1   87 30 

 



95 

 

Por outra banda, contémplase a posibilidade de que profesionais externos ás tres 
Universidades poidan colaborar na docencia do máster de ser necesario. Esta docencia 
podería realizarse ben mediante a súa adscrición a unha Área Externa e participando na 
docencia teórica e/ou práctica de determinadas materias, ou ben en forma de impartición de 
conferencias ou seminarios complementarios. 
Finalmente, a Facultade de Bioloxía da USC dispón de outros recursos humanos que poderán 
colaborar nas diferentes actividades desenroladas no máster. Estes recursos corresponden a 
o Persoal de Administración e Servizos (PAS) integrados nas Unidades de Xestión de Centros 
e Departamentos que se detallan na seguinte táboa.  
 

Unidade de Xestión de Centros  Nº 
Personal de Administración Postos Base 1 
 Secretaría do Decanato 1 
 Responsable de Asuntos 

Económicos 
1 

 Responsable de Unidade 1 
Conserxería Conserxe 1 
 Oficial Técnico de Servicios 3 
Departamentos con sede na 
Facultade 

Administrativos 3 

 Técnicos de Investigación 4 
 
 

Persoal académico – UDC 

O Persoal Docente e Investigador (PDI) da sección de Bioloxía da Facultade de Ciencias da 
UDC está composto por 94 profesores. A maior parte (71,27 %) do profesorado é fixo ou con 
compromiso de estabilización (caso dos Axudantes Doutores). O número de Quinquenios e 
Sexenios do profesorado permanente aumenta cada curso, algo que reflicte un adecuado 
nivel académico e investigador. En canto a Sexenios, os Catedráticos teñen unha media de 4, 
os Profesores Titulares cerca de 3 e os Profesores Contratados Doutores 1,6. A adecuación 
docente queda reflectida tamén na avaliación Docentia (programa para avaliar a actividade 
docente do profesorado da UDC), onde se avaliaron preto do 45% dos profesores, obtendo o 
100% unha avaliación positiva e un 61,9% a máxima valoración. Por outra banda, a presenza 
de contratados posdoutorais e predoutorais dentro por persoal adscrito á Facultade de 
Ciencias da UDC é indicativo da capacidade para un relevo xeracional nun futuro. 

Na seguinte táboa recóllese, para o PDI da sección de Bioloxía da Facultade de Ciencias da 
UDC, o número de profesores por categorías, así como a porcentaxe que cada figura 
representa, e o número de horas impartidas por categoría: 
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Por outra banda a Facultade de Ciencias dispón dun cadro de Persoal Administración e 
Servizos (PAS) que realiza diversas funcións de xestión e apoio a docencia e investigación no 
Centro, e que está composto por 22 PAS funcionario fixo, 3 PAS funcionario interino, e 1 PAS 
laboral fixo.  
O Sistema Interno de Garantía de Calidade (SIGC) da Facultade de Ciencias dispón dun 
procedemento de xestión do persoal académico e de apoio (captación e selección, formación 
e avaliación e promoción) có obxectivo de establecer o modo en o que os Centros da UDC 
garanten e melloran a calidade do seu persoal académico e de apoio á docencia, asegurando 
que o acceso, xestión e formación dos mesmos, se realiza con garantía para poder cumprir 
coas funcións que lle son propias. 

No referente ós procesos de contratación de profesorado (PDI) e Persoal de Administración e 
Servizos (PAS), a normativa da UDC e as bases reguladoras das correspondentes 
convocatorias de emprego garanten a aplicación efectiva dos principios de igualdade, 
capacidade e mérito. 

 

Persoal académico – UVI 

 

O Persoal Docente e Investigador (PDI) da facultade de Bioloxía de Vigo está composto por 
128 profesores no curso 2015-2016. A maior parte do profesorado (máis do 80%) é fixo. O 
número de Quinquenios e Sexenios do profesorado permanente aumenta cada curso, algo 
que reflicte un adecuado nivel académico e investigador. Por outra banda, a presenza de 
contratados posdoutorais e predoutorais dentro do persoal adscrito á Facultade de Bioloxía da 
UVI é indicativo da capacidade do relevo xeracional futuro. 

Na seguinte táboa recóllese, para o PDI da Facultade de Bioloxía da UVI, o número de 
profesores por categorías e sexo, así como a porcentaxe que cada figura representa, e o 
número de quinquenios e sexenios: 
 

Categoría académica Número  % que representa Horas impartidas 

Catedrático de Universidade 11  11.7 808 

Profesor Titular de Universidade 32  34.04 2802 

Catedrático Escola Universitaria 1  1.06 57 

Profesor Titular Escola Universitaria 1  1.06 48 

Profesor Axudante Doutor 3  3.19 543 

Profesor Contrato Doutor 19  20.21 1756 

Profesor Asociado 2  2.13 210 

Contratados Interinos Substitución 8  8.51 1328 

Juan de la Cierva 1  1.06 77 

Contratado Predoutoral 14  14.89 650 

Contratado Posdoutoral 2  2.13 130 

Total 94  100 8409 
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 HOMES % MULLERES % TOTAL % QUINQUENIOS SEXENIOS 

Catedrático 
Universidade 

7 50 7 50 14 10,9 66 52 

Titular 
Universidade 

28 54,9 23 45,1 51 39,8 208 166 

Contratado 
Doutor 

7 41,2 10 58,8 17 13,3 17 35 

Profesor 
Asociado 

1 100 0 0 1 0,8 0 0 

Investigador 
Asociado (PP, 

RC…) 
4 40 6 60 10 7,8 0 0 

Profesorado 
en Formación 
(FPI, contratos 
predoctorais) 

14 40 21 60 35 27,3 0 0 

TOTAL 61  67  128  291 253 

 

A Facultade de Bioloxía da UVI dispón de outros recursos humanos que poderán colaborar 
nas diferentes actividades desenroladas no máster. Estes recursos corresponden ao Persoal 
de Administración e Servizos (PAS) integrados nas Unidades de Xestión do Edificio de 
Ciencias Experimentais e Departamentos que se detallan na seguinte táboa. 
 

 Número 
Administración de Centro  
Administradora de Centro 1 
Persoal de Apoio ao Postgrao  
Persoal de Apoio 1 
Área Académica  
Xefa de Área Académica 1 
Xefe de Negociado 1 
Postos Base 2 
Área Económica  
Xefa del Área Económica 1 
Xefes de Negociado 2 
Postos Base 3 
Área de Servizos Xerais  
Técnico Especialista 1 
Auxiliares Técnicos 6 
Área de Asuntos Xerais  
Xefa de Negociado 1 
Secretarías de Departamento  
Secretaria Departamento C01, C02 y C03 3 
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Persoal Técnico de Laboratorio  
Técnicos de laboratorio  5 
Servizos Informáticos (Ciencias Experimentais)  
Técnico de Servizos Informáticos 1 
Biblioteca  
Bibliotecarias 3 
 
 
7. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

 

7. 1. Xustificación da adecuación dos medios materiais e servizos dispoñibles 

Os estudos do máster en “Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural” contan para o 
seu desenvolvemento coas instalacións das Facultades de Bioloxía da USC, UVI e UDC.  

 

7.1.1. Recursos dispoñibles 

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS – USC 

 A USC (http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/index.html), http://bioloxia.uvigo.es/es/ foi 
recentemente obxecto dunha reforma integral que deu lugar a uns espazos e equipamentos 
modernos e funcionais. A Facultade de Bioloxía da USC tamén conta cun moderno 
invernadoiro totalmente automatizado e un animalario. Así mesmo, a USC dispón de dúas 
estacións biolóxicas (a Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”, 
http://www.usc.es/es/servizos/ehec/ e a Estación Científica do Courel, 
http://www.usc.es/es/servizos/eccourel/), e un Xardín Botánico cuxas instalacións tamén 
poden ser empregados para a docencia de diversas materias. Por último, tamén estarán 
dispoñibles os laboratorios de investigación de profesores do máster que están localizados 
noutras facultades da USC. 

Polo que se refire a Facultade de Bioloxía da USC, a maior parte dos espazos son accesibles 
a persoas con discapacidades físicas que afecten á mobilidade, e cóntase con prazas de 
aparcadoiro reservadas nas inmediacións dos accesos. A Facultade conta con cobertura de 
rede WIFI en todo o edificio. A continuación descríbense os recursos materiais e servizos 
dispoñibles. 
 
A Facultade de Bioloxía da USC dispón das seguintes instalacións: 

 Biblioteca 
 Aulas de uso xeral 
 Aulas de informática 
 Aulas seminario 
 Laboratorios de prácticas 
 Espazos para o alumnado 
 Outros espazos 

Biblioteca 
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O PDI e os estudantes do contan coa biblioteca de Bioloxía “Víctor López Seoane” que forma 
parte da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela (BUSC) e reúne os recursos 
bibliográficos indispensables nas ramas de coñecemento da biodiversidade e o medio. 

A Biblioteca atópase na planta baixa do edificio e ocupa unha superficie de 1.071 m2. Pon a 
disposición dos seus usuarios os seguintes espazos: 

‐ Dúas salas de lectura en dous niveis cunha capacidade de 269 postos. Na sala inferior 
atópase a colección de libros para o alumnado en acceso directo. 

‐ Unha sala de traballo en grupo con 20 postos. 
‐ Dous depósitos: o de publicacións periódicas con módulos de andeis móbiles e o 

depósito do fondo de libros de investigación con andeis fixos. 
‐ Área de atención ao público onde se atopa o mostrador de préstamo. 
‐ O despacho de Dirección. 

A Biblioteca conta con rede WIFI en todas as instalacións e todos os postos de lectura están 
dotados de conexións á rede eléctrica e luz independente. Está situada nunha esquina do 
edificio e posúe en dous dos seus lados grandes ventás ao exterior, caracterizándose pola 
súa luminosidade tanto natural como pola boa iluminación artificial. Ademais dispón do 
seguinte equipamento: 

‐ Nº de ordenadores para consulta do catálogo da BUSC  2 
‐ Nº de ordenadores para consulta de bases de datos e Internet 6 
‐ Nº de ordenadores portátiles para préstamo de alumnado  11 
‐ Nº de lector/reprodutor de microfichas     1 
‐ Nº de fotocopiadoras multifunción     1 

 
A colección de documentos da Biblioteca está composta por máis de 27.587 exemplares de 
monografías, dos que 8.954 exemplares corresponden ao fondo de alumnado, e 1.021 títulos 
de revistas. Na actualidade existe acceso en liña a todas as subscricións de revistas. A 
participación da BUSC no Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BuGalicia) permite o acceso 
desde a rede da USC aos principais títulos de revistas de investigación e bases de datos 
científicas. As principais áreas de coñecemento representadas nestes fondos son: Ecoloxía e 
Medio, Edafoloxía, Zooloxía, Xenética, Botánica, Microbioloxía e Parasitoloxía, Fisioloxía 
Animal e Vexetal, Bioloxía Celular e do Desenvolvemento, Bioquímica e Bioloxía Molecular, 
Antropoloxía Física e Paleontoloxía. 

Como no resto dos puntos de servizo da Biblioteca Universitaria, ofértaselle aos seus 
usuarios servizos de consulta en sala, préstamo a domicilio, intercampus e interbibliotecario, 
fotodocumentación, acceso á colección electrónica, información bibliográfica e formación de 
usuarios no uso e aproveitamento dos recursos documentais e do propio servizo bibliotecario.  
A través da páxina web da biblioteca (http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/) ofrécese 
ampla información sobre a BUSC e pódese acceder ao catálogo automatizado, coleccións 
dixitais e outros servizos vía web. O horario de apertura habitual é de luns a venres, de 8:15 h 
a 21:30 h, aínda que en épocas de exames no Campus de Santiago de Compostela a BUSC 
oferta un horario extraordinario ata as 3:00 h, incluídos os sábados, domingos e festivos na 
Biblioteca “Concepción Arenal” sita no Campus Vida. 

O uso da Biblioteca e os seus recursos permite o acceso a información moi diversa, desde 
obras xerais ata manuais especializados, permitindo ao estudante familiarizarse coa rica 
produción científica tal e como se ofrece á sociedade en xeral, e á comunidade académica en 
particular. 
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A biblioteca é unha ferramenta de apoio fundamental para as materias e as metodoloxías de 
ensino-aprendizaxe do máster, así como para a adquisición de competencias relacionadas 
coa procura, selección de información e discriminación de datos, sempre complementada co 
uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TICs). 

 
Aulas de uso xeral, aulas de informática, aulas seminario, laboratorios de prácticas, 
espazos para o alumnado e outros espazos 

As súas características descríbese en detalle nas seguintes táboas. 
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Aulas de uso xeral 

 

CARACTERÍSTICAS EQUIPAMENTO 

Aula (Nº e nome) 
Localizació

n (nivel) 
Superficie 

(m2) 
Capacidad

e total 

Prazas 
discapacitado

s O
rd

en
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o
r 

p
ro

fe
so

r 

P
ro

xe
ct

o
r 

ví
d

eo
 

P
ro

xe
ct

o
r 

tr
an

sp
ar

en
ci

as
 

P
ro

xe
ct

o
r 

d
ia

p
o

si
ti

va
s 

A
m

p
lif

ic
ac

ió
n

 s
o

n
 

V
id

eo
co

n
fe

re
n

ci
a 

Nº 1, Charles Darwin 1 118 m2 93 2 X X X   X   

Nº 2, Gregor Mendel 1 119 m2 93 2 X X X   X   

Nº 3, Carl Linneo 1 120 m2 95 2 X X X   X   

Nº 4, James Watson & 
Francis Crick 

0 161 m2 144 3 X X X   X   

Nº 5, Rita Levi 
Montalcini 

0 78 m2 60 2 X X X X X X 

Nº 6, Diane Fossey & 
Jane Goodall 

0 85 m2 60 2 X X X   X   

Nº 7, Konrad Lorenz 2 111 m2 77 2 X X     X   

Nº 8, Louis Pasteur 2 121 m2 92 2 X X     X   

Nº 9, Barbara Mc 
Clintock 

2 87 m2 77 2 X X   X X   
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Aulas de informática 
 

CARACTERÍSTICAS 

Aula (Nº e 
nome) 

Localizació
n (nivel) 

Superfici
e (m2) 

Capacidad
e total 

Prazas 
discapacitados 

EQUIPAMENTO 

Nº 1, Rosalind 
Franklin 

2 58 m2 26 2 
Pantalla interactiva, proxector de vídeo, 
ordenadores con conexión ethernet 

Nº 2, Margarita 
Salas 

2 56 m2 26 2 
Pantalla interactiva, proxector de vídeo, 
ordenadores con conexión ethernet 

Nº 3, Elizabeth 
H. Blackburn & 
Carolyn W. 
Greider 

2 67 m2 27 2 

Proxector de vídeo, ordenador con conexión 
ethernet, área de traballo en grupo para o 
alumnado, 2 postos para bolseiros de 
informática  

 
 

Aulas seminario 
 

CARACTERÍSTICAS EQUIPAMENTO 

Aula (Nº e nome) 
Localización 

(nivel) Superficie (m2) 
Capacidade 

total 
Prazas 

discapacitados O
rd

en
ad

o
r 

p
ro

fe
so

r 

P
ro

xe
ct

o
r 

ví
d

eo
 

M
es

as
 m

o
d

u
la

re
s 

Nº 1, Edward Osborne Wilson 3 35 m2 19 1 X X X 

Nº 2, Stephen Jay Gould 3 35 m2 19 1 X X X 

Nº 3, Félix Rodríguez de la Fuente 6 18 m2 12  X X X 

Nº 4, Jacques Yves Cousteau 6 27 m2 16  X X X 

Nº 5, Rachel Louise Carson 6 33 m2 15 1 X X X 
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Laboratorios de prácticas 

 

CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio (Nº e nome) 
Localización 

(nivel) 
Superficie 

(m2) 
Capacidade 

total 

EQUIPAMENTO 

Nº 1, Isidro Parga Pondal 3 80 m2 20 

axitadores, conxelador, balanzas, baños, 
campá, centrífugas, destilador, 
espectrofotómetros, estufas, neveiras, 
pHímetro 

Nº 2, Baltasar Merino 3 82 m2 20 

axitadores de tubo e de placas, balanzas, 
autoclaves, baños, centrífugas, contador 
de colonias, espectrofotómetro, estufas, 
microscopios, microscopio con cámara e 
monitor, microscopio invertido, termoblock

Nº 3, Ramón Sobrino Buhigas 3 69 m2 20 

axitador magnético, cámara adaptable a 
lupa e microscopio con monitor, campás, 
estufas, flexor, lupas binoculares, 
microscopios, microtomo, neveiras, 
rotación, vibratomo 

Nº 4, José A. Coornide y Saavedra 3 80 m2 20 axitadores, balanzas, estufas 

Nº 5, Cruz Gallástegui Unamuno 2 71 m2 24 
estufa, lupas binoculares, microscopios, 
mufla 

Nº 6, Salustio Alvarado Fernández 2 72 m2 24 
conxelador, balanzas, baño, centrífugas, 
espectrofotómetro, ordenadores, pHímetro

Nº 7, José M. Bermúdez de Castro 2 67 m2 24 

conxelador, balanzas, baño, 
centrifugadoras, electroforesis, 
espectrofotómetro, estufa, forno MW, 
lupas, neveira, proxector de vídeo, 
retroproxector, transiluminador  
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Nº 8, Mariano Barbacid 2 86 m2 24 

axitadores magnéticos de tubos, 
conxelador, balanzas, baños, cámara fría, 
campá, centrífugas, destilador, 
espectrofotómetros, forno MW, pHímetro, 
transiluminador 

Nº 9, Ginés Morata Pérez 2 83 m2 32 

axitador magnético, alimentador de xeles, 
arcón, aspiradores, balanzas, campá, 
flexor, forno MW, lupas, microscopios, 
proxector de vídeo, trade 

 
 

Espazos para o alumnado  
 

CARACTERÍSTICAS 

Espazo 
Localización 

(nivel) 
Superficie 

(m2) 
Capacidade 

total 

DESCRIPCIÓN 

Área de traballo en grupo da Biblioteca 1 32 m2 20 
Sala insonorizada na Biblioteca, 
provista de 5 mesas para traballos en 
grupo  

Aula de informática 3 2 67 m2 27 
Proxector de vídeo, ordenador con 
conexión ethernet, 2 postos para 
bolseiros de informática  

Local do alumnado 2 71 m2 24 
Mesas e cadeiras, forno MW, taboleiros 
de anuncios, encerado, archivadores 

Sala de traballo en grupo 2 69 m2 20 Mesas e cadeiras, encerado 

Zonas WIFI 1 
Vestíbulo 
e planta 
principal 

16 Mesas con bancos, tomas eléctricas 
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Outros espazos dispoñibles 

 
CARACTERÍSTICAS 

Espazo 
Localización 

(nivel) 
Superficie 

(m2) 
Capacidade 

total 
Prazas 

discapacitados 

EQUIPAMENTO 

Aula Magna 
Santiago Ramón y Cajal

0 290 m2 234 4 

2 proxectores de vídeo, mesa 
presidencial (con acceso 
para discapacitados) para 7 
postos e dotada de 3 
monitores abatibles e 
conexión ethernet, 
amplificación de son, atril, 
butacas con pala abatible 
para escritura  

Salón de Grados 
Severo Ochoa 

4 106 m2 70  

2 proxectores de vídeo, 
pantalla interactiva, mesa 
presidencial para 5 postos 
dotada de conexión ethernet, 
atril, butacas con pala 
abatible para escritura  

Sala de Xuntas 4 46 m2 21 4 

2 proxectores de vídeo, 
pantalla interactiva, 
ordenador con conexión 
ethernet 

Aula de 
videoconferencia Sir 
David Attenborough 

3 44 m2 30  

Sistema de videoconferencia, 
monitor TV, 2 proxectores de 
vídeo, pantalla interactiva, 
ordenador con conexión 
ethernet 

Aula CIBUS 
Edificio CIBUS

(nivel 0) 
52 m2 35  

proxector de vídeo, mesa 
presidencial para 5 postos, 
ordenador con conexión 
ethernet, butacas con pala 
abatible para escritura  
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RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS – UDC 

Xustificación da adecuación dos medios materiais e servizos dispoñibles 

Os estudos do Máster en “Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural” contan para o 
seu desenvolvemento coas instalacións da Facultade de Ciencias da UDC 
http://ciencias.udc.es/. A Facultade componse de un edificio principal e un edificio anexo, que 
conteñen biblioteca, aulas grandes, aulas de seminarios, aulas de videoconferencia, 
laboratorios, así como espazos destinados a servizos comúns (administración e mantemento). 
Todas as aulas están dotadas de instalación de son, pizarra, retroproxector, conexión rede,  e 
canón de vídeo. A Facultade conta con cobertura de rede WIFI en todo o edificio, e conta cun 
aparcadoiro propio. Tamén existe un local para o servizo de reprografía, dun espazo propio 
para a delegación de alumnado, espazos para a administración e conserxería, salas de 
reunións e despachos do profesorado, nos que tamén poderían realizarse titorías individuais.  
A Facultade de Ciencias tamén conta cun invernadoiro para a realización de experiencias en 
condicións controladas. Tamén dispón de servizo de cafetería para o alumnado, profesorado 
e persoal de servizo. A Facultade é  accesible a persoas con discapacidades físicas que 
afecten á mobilidade. Así mesmo, a UDC dispón do Centro de Investigacións Científicas 
Avanzadas (CICA)( https://cica.udc.es/), un edificio inaugurado recentemente, de uso 
exclusivo para investigación, é equipado con modernos laboratorios no campo das ciencias 
ambientais. Por outra banda, a presenza do Servizos de Apoio á Investigación (SAI) 
(https://www.sai.udc.es/) da UDC, proporciona un amplo conxunto de servizos especializados 
capaces de prestar apoio ás actividades investigadoras dos membros da Facultade de 
Ciencias da UDC. Así mesmo, a UDC conta có Instituto Universitario de Medio 
Ambiente (IUMA) (https://www.udc.es/iuma/). O IUMA é un centro dedicado á investigación, á 
actividade docente do doutoramento, masters, cursos de posgrao e especialización e ao 
asesoramento técnico sobre os aspectos relacionados co Medio Ambiente. Cabe salientar 
que a UDC asinou en febreiro de 2014 un convenio para a implantación dos procedementos 
de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde Green Campus. 

As bibliotecas da UDC forman parte da rede “REBIUN” (Rede de Bibliotecas Universitarias 
Españolas) e do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA). Os 
estudantes poden acceder ós recursos de calquera das bibliotecas universitarias de a UDC, 
solicitando os exemplares dispoñibles dende o seu propio centro. Existe un catálogo 
automatizado único (en web), que permite acceder directamente a algúns dos recursos 
electrónicos dispoñibles. 

Os recursos bibliográficos directamente relacionados coas titulacións impartidas na Facultade 
de Ciencias están localizados na Biblioteca de Ciencias (emprazada no edificio principal da 
Facultade). Esta biblioteca ten 165 postos de lectura, e conta con 32345 volúmenes de libre 
acceso, 429 revistas en formato impreso, e publicacións electrónicas: 9278 revistas e 28987 
libros. 

A Biblioteca da Facultade de Ciencias é un punto de acceso á Biblioteca Universitaria, dende 
onde se poden consultar as bases de datos subscritas pola Universidade e as xestionadas 
por BUGALICIA, das que varias son de temática sobre Bioloxía ou Medio Ambiente. Neste 
sentido, cabe destacar as bases de datos de Scifinder scholar e do ISI Web of Knowledge 
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(WOK). Existen diferentes modalidades de préstamo en función do tipo de obras e dos 
usuarios.  

Os servizos funcionan ininterrompidamente no horario da biblioteca (08:30-21:30 de luns a 
venres). A UDC dispón de mecanismos para garantir o mantemento e a actualización dos 
medios materiais. 

 
A continuación descríbense os recursos materiais e servizos dispoñibles na Facultade de 
Ciencias: 
 
Recursos dispoñibles 

A Facultade de Ciencias da UDC dispón das seguintes instalacións: 
 

 1 Biblioteca  
 14 Aulas grandes  
 12 Aulas de seminarios  
 3 Aulas de informática  
 1 Aula Net 
 17 Laboratorios normais 
 1 Laboratorio químico-biológico 
 1 Laboratorio de sínteses 
 1 Laboratorio branco  
 1 Sala de estudo 
 4 Aulas de videoconferencia 
 1 Local representantes estudantes 
 7 Aulas seminarios libre disposición para estudantes 
 2 Salas de xuntas 
 1 Salón de actos 

 
Aulas de uso xeral, aulas de informática, aulas seminario, laboratorios de prácticas, 
espazos para o alumnado e outros espazos 

As súas características, número de postos e equipamento, descríbese en detalle no seguinte 
enlace:  
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=6
10&page=Cod_Infraestructura 
 
 
 
 RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS – UVI 

AULAS E SEMINARIOS 

Dotadas de equipos informáticos con conexión a Internet e en rede a un servidor propio da 
facultade, sistemas de proxección analóxica e dixital para presentación multimedia, pizarras 
interactivas e pupitres fixos, que nas aulas de menor tamaño substituíronse por mesas e 
cadeiras individuais para facelas máis versátiles e adaptables á actividade docente que se 
imparta. 
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A aula de informática é de uso múltiple e permite impartir clases teóricas ou prácticas con 
computador, permanecendo fora do horario lectivo a libre disposición dos estudantes. 

As aulas de videoconferencia contan co equipamento necesario para realizar conexións de 
videoconferencia (actualmente son utilizadas de forma rutineira para a docencia dos másteres 
interuniversitarios adscritos á Facultade). 

 

Nome Denominación Localización 
Nº de 
puestos 

Aula 1 
Bloque B, Planta 
baixa 159 

Aula 2 
Bloque B, Planta 
baixa 69 

Aula 3 
Bloque B, Planta 
baixa 40 

Aula 4 
Bloque B, Planta 
baixa 40 

Aula 5 
Bloque B, Planta 
baixa 35 

Aula 9 
Bloque B, Planta 
baixa 170 

Aulas (7) 

Aula 10 
Bloque B, Planta 
baixa 153 

Aula Informática (1) 
Aula 
Informática 2 

Bloque B, Planta 
baixa 23 

Seminario 1 
Bloque B, Planta 
baixa 16 

Seminario 2 
Bloque B, Planta 
baixa 25 

Seminario 3 Bloque B, Planta 3 30 

Seminarios (4) 

Seminario 4 
Bloque B, Planta 
baixa 30 

Aula 6 
Bloque B, Planta 
baixa 23 

Aulas Videoconferencia (3) 

Aula 7 
Bloque B, Planta 
baixa 23 
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Aula 8 

Bloque B, Planta 
baixa 23 

 

LABORATORIOS DOCENTES 

Equipados con equipamento e instrumental específico, a fin de responder as necesidades de 
cada área que imparte docencia no Grao en Bioloxía e outras titulacións do centro. A maior 
parte dos laboratorios docentes dispón de sistemas de proxección dixital para presentacións 
multimedia. 

 

Nome Denominación Nº de postos 

LD1 24 
Bioloxía Celular 

LD5 24 

Fisioloxía 
Vexetal LD3 24 

Botánica LD4 24 

Fisioloxía Animal LD6 24 

LD2 24 
Parasitoloxía 

LD7 24 

Edafoloxía LD8 24 

Microbioloxía LD9 24 

LD10 24 
Zooloxía 

LD19 24 

Ecoloxía LD11 24 

Xenética LD12 24 

Bioquímica LD14 24 

Xeoloxía LD15 24 

 

SALAS DE ESTUDO E OUTROS ESPAZOS 

Os estudantes da Facultade de Bioloxía dispoñen de diversos espazos comúns nos que 
poder realizar actividades de estudo ou de traballo grupal. A biblioteca asociada ao centro de 
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Ciencias Experimentais dispón dunha gran sala con 220 postos individuais de lectura e 
estudo, así como de tres salas con capacidade para 24 persoas deseñadas para que o 
alumnado realicen traballos en grupo. 

Así mesmo, os estudantes poden facer uso dos seminarios existentes no centro, tanto para 
actividades de estudo como de reunións en grupos de pequeno tamaño. Todas estas salas 
están equipadas con mesas de reunións ou con mesas pequenas móbiles (modulares). O uso 
destas instalacións ha de ser previamente solicitado polo alumnado no decanato. Todos os 
espazos do centro están dotados de conexión a internet (wifi). 

OUTROS ESPACIOS DISPONIBLES 

Salón de Actos con capacidade para 350 persoas. 

Salón de Grados con capacidade para 60 persons. 

Dotados de conexión a internet, canón de proxección, pantalla xigante, equipo de son, de 
vídeo e climatización. 

 

BIBLIOTECA 

Os estudantes da Facultade poden acceder facilmente aos servizos bibliotecarios situados en 
dous centros: 

a. A Biblioteca central do Campus de Vigo 
b. A Biblioteca de Ciencias, situada nun anexo ao Edificio de Ciencias Experimentais. 

A Biblioteca central do Campus de Vigo ofrece os seguintes servizos: 

 Salas de lectura para a consulta das colecciones da biblioteca e para o estudo e a 
investigación, dotadas de equipamentos informáticos e rede wi-fi. 

 Equipos para a reprodución de documentos respectando a lexislación de propiedade 
intelectual. 

 Un catálogo dos fondos bibliográficos accesible en internet para localizar as obras e 
recursos integrados nas coleccións, suxerir a compra de novos títulos, renovar 
préstamos e buscar a bibliografía recomendada nos programas docentes. 

 Servizos para o acceso as colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo 
intercampus, lectura en sala. 

 Consulta remota aos recursos electrónicos contratados pola Biblioteca: bases de 
datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, portais da internet, etc. 

 Préstamo interbibliotecario: localización e obtención de documentos non dispoñibles 
entre las colecciones xestionadas pola Biblioteca. 

 Orientación e formación no uso da Biblioteca e dos seus recursos tecnolóxicos e 
documentais. 

 Asesoramento nas procuras e localización de información. 
 Información bibliográfica e documental especializada e personalizada. 
 Utilización das bibliotecas por persoas alleas á comunidade universitaria en calidade 

de usuarios externos autorizados. 

Ademais o catálogo inclúe tamén un total de 19.135 rexistros de artigos de revistas, de 
capítulos de libros e de actas de congresos escritos polo PDI da Universidade de Vigo, dos 
cales 8.835 proporcionan o texto completo. Ademais do catálogo, a Biblioteca dispón da súa 
páxina web para ofrecer acceso ás revistas e aos libros electrónicos e dixitais, recursos web e 
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acceso ás 48 bases de datos en liña dos diversos ámbitos de coñecemento dos que se ocupa 
a Universidade de Vigo. 

Biblioteca de Ciencias Experimentais 

Situada nun edificio anexo ao edificio principal, por tanto facilmente accesible desde o interior 
do mesmo. Ten unha superficie útil de 851 m2. 

A biblioteca alberga un fondo de 21.240 monografías e 297 coleccións de revistas en formato 
impreso. Inclúe 220 postos individuais de lectura máis 24 postos de traballo en grupo 
repartidos entre tres salas de traballo. Así mesmo, ofrece servizos tales como: salas de 
lectura para as consultas das coleccións, equipos para a reprodución de documentos, 
catálogo de fondos bibliográficos accesible na internet, servizos para o acceso ás coleccións 
bibliográficas, consulta remota aos recursos electrónicos, préstamo inter-bibliotecario, 
orientación e formación no uso da Biblioteca, asesoramento na procura e localización de 
información, información bibliográfica e documental especializada e personalizada, utilización 
da biblioteca por persoas alleas á comunidade universitaria en calidade de usuarios externos 
autorizados. 

 

7.1.2. Mecanismos para garantir a revisión e o mantemento dos medios materiais e servizos 

As tres universidades contan  cos seguintes servizos técnicos de mantemento e reparación, 
baixo responsabilidade dos Vicerreitorados con competencias en materia de infraestruturas: 

 Infraestruturas materiais: 
Oficina de Xestión de Infraestruturas: USC (http://www.usc.es/es/servizos/oau), UVI  
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/outros_servizos/obras/index.html) e UDC 
http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/veis/ 
Servizo de Medios Audiovisuais: USC (http://www.usc.es/es/servizos/servimav/), UVI  
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/outros_servizos/area_comunicacion/)  e UDC  
https://www.udc.es/umav/situacion.html?language=es 
Servizo de Prevención de Riscos Laborais: USC (http://www.usc.es/gl/servizos/sprl), 
UVI (http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/prevencion/index.html) e na 
UDC (https://www.udc.es/prl/) 

 Recursos informáticos: 
Área de TIC; USC (http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp), UVI 
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/atic/) e UDC 
(https://www.udc.es/cufie/TELEFORMACION/) 
 
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe (http://www.usc.es/ceta/) 
Rede de Aulas de Informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 

 
No caso de ensino non presencial indicaranse recursos utilizados para a educación a 
distancia USC (Campus Virtual; http://www.usc.es/gl/servizos/ceta/tecnoloxias/campus-
virtual.html), UVI (http://faitic.uvigo.es), e UDC (https://moodle.udc.es/). 
 
7.2. Previsión de adquisición dos recursos materiais e servizos necesarios 

O equipamento necesario para o adecuado desenvolvemento da actividade docente amplíase 
e/ou renova periodicamente, a través dos recursos que para este fin, recibe anualmente a 
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Facultade. Outros servizos ao estudante, en particular saídas ao campo, visitas a instalacións 
alleas á USC e profesorado visitante, estarán supeditadas á dispoñibilidade orzamentaria. 

8.  RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.  Valores cuantitativos estimados para os indicadores a súa xustificación 

 

Taxa de graduación: porcentaxe de estudantes que finalizan o ensino no tempo previsto no 
plan de estudos ou nun ano académico máis en relación á súa cohorte de entrada. 
Taxa de abandono: relación porcentual entre o número total de estudantes dunha cohorte de 
novo ingreso que deberon obter o título o ano académico anterior e que non se matricularon 
nin nese ano académico nin no anterior. 
Taxa de eficiencia: relación porcentual entre o número total de créditos do plan de estudos 
aos que deberon matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de titulados dun 
determinado ano académico e o número total de créditos nos que realmente tiveron que 
matricularse. 
Taxa de rendemento: porcentaxe de créditos superados respecto os matriculados. 
 

Taxa Valor estimado % 
Graduación 80 
Abandono 10 
Eficiencia 95 
Rendemento 90 

 
 

Xustificación dos indicadores 

A natureza dos estudos de posgrao favorece que na etapa docente os alumnados 
matriculados superen con éxito todas as materias. Os casos excepcionais nos que algún 
alumnado non supera algunha das materias son debidos fundamentalmente a factores alleos 
á impartición das mesmas, xa sexa por cambio de residencia, situación persoal, etc. Non 
ocorre o mesmo na fase de investigación, na que algúns alumnados que compatibilizan o 
desenvolvemento dos traballos de investigación co exercicio da súa profesión, e por iso 
empregan máis tempo en finalizala. Por estas razóns faise unha estimación conservadora dos 
indicadores e asúmense como propios os valores medios correspondentes o conxunto das 
tres universidades. Con todo, e tendo en conta os resultados obtidos noutros másteres (i.e. 
Neurociencias, Acuicultura e Bioloxía Básica), prevese que a corto/medio prazo as taxas de 
graduación, eficiencia e rendemento se aproximen ó 98, 99 e 94% respectivamente, mentres 
que a de abandono sexa o 0%. 
 
8.2. Procedemento para valorar o progreso e os resultados da aprendizaxe dos 
estudantes 

A valoración do progreso e resultados de aprendizaxe dos estudantes realizarase de acordo 
cos sistemas de avaliación que se contemplan en cada materia do plan de estudos, ademais 
de na análise dun conxunto de indicadores así como das enquisas de valoración e 
satisfacción cumprimentadas por alumnado e profesorado. 

Por unha banda a valoración do progreso e os resultados da aprendizaxe levarase a cabo a 
través da realización de probas e o desenvolvemento de proxectos específicos dos contidos 
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correspondentes aos módulos do plan de estudos. No apartado 5.4 desta memoria faise unha 
descrición xeral dos sistemas de avaliación que se empregarán no máster. Levarase a cabo 
tamén, un seguimento continuo da adquisición de competencias do título, prestando especial 
atención ás competencias xerais e a aquelas máis valoradas polos potenciais empregadores, 
que foron consultados mediante enquisa, ao comezo da elaboración da proposta do máster. 

Cabería destacar dúas materias que quizais xoguen un papel fundamental na valoración da 
aprendizaxe e adquisición de competencias: as “Prácticas en Empresa” e o TFM, ambas de 
carácter obrigatorio. As “Prácticas en Empresa” implican a realización dun informe por parte 
do titor externo que forma parte da empresa/institución que acollese aos nosos estudantes. O 
seguimento desta materia é fundamental para a planificación dos estudos de máster (perfil, 
competencias) xa que proporciona información directa sobre a empregabilidade e valoración 
dos especialistas nas empresas. Por outra banda, a través do TFM, os estudantes deberán 
demostrar a adquisición de competencias asociadas ao título. O devandito traballo realizarase 
de maneira autónoma polo alumnado, o cal estará titorizado por un profesor e culminará coa 
realización dunha Memoria escrita e unha presentación e defensa pública da mesma. 
Espérase que o TFM permita avaliar as competencias asociadas a esta materia que á súa vez 
son das máis importantes de entre as que debe adquirir o futuro egresado. 
 
Procedemento xeral da Universidade de Santiago de Compostela 

Tal e como se recolle no proceso PM-01 Medición, Análise e Mellora, a recollida dos 
resultados do SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidade), entre os que teñen un peso 
fundamental os resultados académicos, realízanse da seguinte maneira: 

O Área de Calidade e Mellora do Procedemento da Vicerreitoría competente en asuntos de 
Calidade (ACMP) (neste momento a Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación), a partir 
da experiencia previa e da opinión dos diferentes Centros e Departamentos, decide qué 
resultados medir para avaliar a eficacia do plan de estudos de cada unha das titulacións e 
Centros da USC. É, por tanto, responsable de analizar a fiabilidade e suficiencia deses datos 
e do seu tratamento. Así mesmo a USC dota aos Centros dos medios necesarios para a 
obtención dos seus resultados. 

Entre outros, os resultados que son obxecto de medición e análise son: 
 Resultados do programa formativo: grao de cumprimento da programación, 

modificacións significativas realizadas, etc. 
 Resultados da aprendizaxe. Miden o cumprimento dos obxectivos de aprendizaxe dos 

estudantes. No caso particular dos indicadores de aprendizaxe marcados cun 
asterisco (*) calcúlase o resultado obtido na Titulación no últimos catro cursos, e unha 
comparación entre o valor obtido no último curso, a media do Centro e a media do 
conxunto da USC. 

- Taxa de gradación*. 
- Taxa de eficiencia*. 
- Taxa de éxito*. 
- Taxa de abandono do sistema universitario*. 
- Taxa de interrupción dos estudos*. 
- Taxa de rendemento*. 
- Media de alumnados por grupo*. 
- Créditos de prácticas en empresas. 
- Créditos cursados por estudantes de Título noutras Universidades no marco 

de programas de mobilidade 
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- Créditos cursados por estudantes doutras Universidades no Título no marco 
de programas de mobilidade. 

- Resultados da inserción laboral.  
- Resultados dos recursos humanos. 
- Resultados dos recursos materiais e servizos 
- Resultados da retroalimentación dos grupos de interese (medidas de 

percepción e análise de incidencias). 
- Resultados da mellora do SGIC. 

 
Así mesmo, en relación á análise de resultados tal e como se recolle no proceso PM-01 
Medición, Análise e Mellora, a análise de resultados do SGIC e propostas de mellora 
realízanse a dous niveis: 

 A nivel de Titulación: A Comisión de Título, a partir da información proporcionada polo 
Responsable de Calidade do Centro, realiza unha análise para avaliar o grao de 
consecución dos resultados planificados e obxectivos asociados a cada un dos 
indicadores definidos para avaliar a eficacia do Título. Como consecuencia desta 
análise, propón accións correctivas/preventivas ou de mellora en función dos 
resultados obtidos. Esta análise e a proposta de accións plásmanse na Memoria de 
Título de acordo co definido no proceso PM-02 Revisión da eficacia e mellora do título. 

 A nivel de Centro: Na Comisión de Calidade do Centro expóñense a/s Memoria/s de 
Título que inclúe/n a análise e as propostas de melloras identificadas pola/s Comisión 
de Título para cada un dos Títulos adscritos ao Centro.  

A partir das propostas de mellora recollidas na/s Memoria de Título para cada Título e a 
análise do funcionamento global do SGIC, a Comisión de Calidade do Centro elabora a 
proposta para a planificación anual de calidade do Centro, de acordo ao recolleito no proceso 
PE-02 Política e Obxectivos de Calidade do Centro. 
 
Procedemento da Universidade da Coruña 
 
No caso da UDC, aplicarase o procedemento interno de evaluación da calidade, recollido nos 
documentos PC06 (http://sgic.udc.es/open_file.php?id=4335) e PC07 
(http://sgic.udc.es/open_file.php?id=4336), ambos publicados no ano 2013. Estos 
procedementos regulan a planificación e desenvolvemento da ensinanza, e avalían mediante 
diferentes indicadores a aprendizaxe dos alumnados. 
 
Procedemento da Universidade de Vigo 
 
O Sistema de Garantía de Calidade  defínese como unha ferramenta estratéxica básica para 
conseguir un avance continuo da Facultade de Bioloxía e das titulacións oficiais adscritas ao 
centro. Neste sentido, hai que sinalar que o RD 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, polo 
que establécese a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixen para a 
verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a 
avaliación, seguimento e avance da calidade da oferta formativa.  O documento básico do 
SGC implantado na Facultade de Bioloxía é o Manual de Calidade, no que se definen as 
características xeraies do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as 
referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o 
desenvolven. Toda a información relativa a este punto atópase no seguinte enlace 
http://bioloxia.uvigo.es/gl/calidade/sgc/manual-de-calidade 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 
Tomando como referencia a política de calidade da USC, o máster exponse o 
desenvolvemento de programas formativos que estean avalados por unha xestión de calidade 
como elemento crave e estratéxico para establecer un compromiso de máxima eficacia cos 
nosos grupos de interese. 

O máster en “Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural” rexerase polo Sistema de 
Garantía Interna de Calidade (SGIC) da USC  
(http://www.usc.es/es/servizos/calidade/sgic.html), da  UVI 
(http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/)  e da (UDC (http://www.udc.es/utc). 
 
Por outra banda, a Facultade de Bioloxía, onde se adscribe o máster, dispón dun Sistema de 
Garantía da Calidade, que obtivo unha valoración global positiva pola Axencia para a 
Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e atense ás directrices do Programa 
AUDIT da ANECA. O documento simplificado do Sistema de Garantía Interno de Calidade da 
Facultade de Bioloxía, aprobado en 6/11/2015, no que se presenta a estrutura responsable do 
SGIC, pode consultarse en: http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/SGIC.html. No caso da 
Facultade de Bioloxía de UVI este documento pode atoparse en 
http://bioloxia.uvigo.es/es/calidad. O Sistema de Garantía Interno de Calidade da Facultade 
de Ciencias da UDC está dispoñible en: http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=610 

Nestes documentos especifícanse, entre outros, os seguintes aspectos:  
 Responsables do sistema de garantía de calidade do plan de estudos: comisión 

académica do máster, responsable de calidade do centro, comisión de calidade do 
centro e coordinador da titulación, que é membro da anterior. 

 Procedemento para garantir a calidade das prácticas en empresa e os programas de 
mobilidade. 

 Procedementos de análise da inserción laboral dos graduados e da satisfacción coa 
formación recibida. 

 Procedementos para a análise da satisfacción dos distintos colectivos implicados 
(estudantes, persoal académico e de administración e servizos, etc.) e de atención ás 
suxestións e reclamacións.  

 Procedementos de atención ás suxestións e reclamacións.  
 Procedementos no caso de extinción dos títulos. 

 
Todos estes procedementos serán documentados e estarán dispoñibles para información 
pública. O máster aplicará unha política de mellora continua da calidade, que se explicitará 
nas correspondentes Memorias de Calidade do centro (Informe de seguimento do SGIC, 
proposta do Plan de melloras anual do centro e Informes de seguimento dos títulos). 

Farase énfase na participación dos estudantes e profesorado na cumprimentación das 
enquisas de valoración da actividade docente e de satisfacción. Realizarase unha enquisa de 
satisfacción para o persoal de administración e servizos, contemplando cuestións 
relacionadas coa implantación do máster. Realizaranse así mesmo enquisas que permitan 
obter información acerca da traxectoria ocupacional e profesional dos titulados en 
“Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural”, á vez que se obtén retroalimentación 
específica dos egresados para a revisión e mellora do plan de estudos. 
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10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10. 1. Cronograma de implantación da titulación 
 
A implantación do presente título de máster levarase a cabo en setembro de 2018 (curso 
2018/2019) de acordo co cronograma adxunto. A guía do título especificará as datas de 
comezo, horarios, titorías e todos os demais aspectos relativos á correcta impartición. 

Dado que a duración do máster é de 90 créditos, a súa duración será de tres semestres. O 
título implantarase no curso académico 2017-2018, segundo a temporalidade prevista no 
plano de estudos. Neste curso realizaranse os módulos I, II e III do máster. No curso 2018-19  
realizarase o módulo IV, e máis o “Traballo de Fin de Máster” e as “Prácticas en Empresas”. 
Neste curso 2018-2019 iniciarase simultaneamente a segunda edición do máster, co ingreso 
do novo alumnado de primeiro curso. 

 
Acción Data aproximada 
Difusión Maio - setembro 2018 
Preinscrición Xullo 2018 
Matrícula Setembro 2018 
Inicio docencia Setembro 2018 
Módulo I (Instrumental) 
Módulo II (Caracterización da Biodiversidade) 
Módulo III (Conservación) 

2018 - 2019 

Módulo IV (Xestión)  
Traballo Fin de Máster 
Prácticas en Empresa 

2019 - 2020 

 
Nos últimos meses do curso 2017-2018 farase a difusión do máster, mediante publicidade na 
páxinas web das Facultades de Bioloxía e das tres universidades, material impreso de man e 
carteis, presentación en foros dirixidos ao estudantado de posgrao, etc.  A preinscrición 
realizarase no mes de xullo e a matricula en setembro de 2018. 
 
 
10.2. Procedemento de adaptación dos estudantes, no seu caso, dos estudos 
existentes ao novo plan de estudo 

Non procede por ser un título de nova creación. Non existen programas de estudos que se 
extingan ou másteres previos que sexan substituídos pola implantación deste máster. En 
consecuencia, non hai necesidade dun procedemento de adaptación dos estudantes nin dos 
estudos. 
 
 
10.3. Ensinos que se extinguen pola implantación do correspondente título proposto 

Non procede. Non se extinguen ensinos xa que se trata dunha proposta de máster totalmente 
nova, que non substitúe nin modifica ningún ensino ou programa de estudos existente. 
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ANEXO 
 
 

RESULTADOS DAS ENQUISAS 
REALIZADAS A EXPERTOS EXTERNOS 

E PROFESORES DA USC 
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RESULTADOS DA ENQUISA SOBRE AS COMPETENCIAS PROPOSTAS PARA O 
MÁSTER DE “BIODIVERSIDADE TERRESTRE E XESTIÓN DO MEDIO NATURAL” 
REALIZADA OS PROFESIONAIS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL E OS DAS 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS RESPONSABLES DA XESTIÓN E CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA 
 
Tras o envío de enquisas a profesionais do sector, a través do Colexio Oficial de Biólogos de 
Galicia e dos contactos persoais dos membros do equipo de redacción, contestáronse 43 
enquisas entre os días 13 de xullo e 28 de agosto do 2015. Dezanove dos enquisados 
desenvolven a súa actividade en empresas privadas (incluíndo TRAGSA que ten xestión 
privada e capital público) de diferentes tamaños (Figura 1) e 24 en diferentes administracións 
do sector público (Figura 2). 

47%

32%

5%

16%

Autónomo
Empresa de menos de 10 empragados
Empresa de 10 a 50 empregados
Empresa de máis de 50 empregados

 
Figura 1. Distribución porcentual dos tamaños de empresa nos que traballan os enquisados. 

 
8%

79%

13%

Administración estatal

Administración autonómica

Administración local

 
Figura 2. Distribución porcentual dos tipos de administración nas que traballan os enquisados. 

 
Os enquisados foron principalmente licenciados (en moitos casos con diferentes másteres 
relacionados co obxecto da enquisa: xestión ambiental, enxeñería ambiental, etc.) ou 
doutores en bioloxía (Figura 3) e excepcionalmente tiveron outras formacións (enxeñería de 
montes, xeografía, físicas, ciencias do mar). 



120 

 

63%

23%

14%

Licenciado en Bioloxía

Doctor en Bioloxía

Outros

 
Figura 3. Distribución porcentual da formación dos enquisados. 

 
Respecto o perfil dos enquisados, por último, a experiencia laboral na maioría dos casos 
supera os dez anos (Figura 4). 

2%

16%

37%

45%

Menos de 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 20 anos
Máis de 20 anos

 
Figura 4. Distribución porcentual dos anos de experiencia profesional no sector dos enquisados. 

 
Cada unha das competencias valorouse de 1 a 3 puntos (1 menos importante, 3 máis 
importante. Os promedios de cada unha das competencias móstranse na Táboa 1 ordenados 
de maior a menor. 
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Táboa 1. Ranking (Rank) das puntuacións promedio das competencias incluídas na enquisa enviada a 
profesionais do sector para o total e para os enquisados correspondentes ó sector público e privado. 
Punt.=promedio e intervalo de confianza do 95%. As frechas (unha frecha: diferenza en menos de tres 
postos; dous frechas diferenza en máis de tres postos) indican a diferenza (negativa en roxo ou positiva 
en verde) dos rankings correspondentes ós enquisados que traballan no sector público ou privado 
respecto ó ranking total. 

 Total Sector Privado Sector público 
Competencia Rank Punt. Rank Punt. Rank Punt. 
Saber elaborar informes sobre biodiversidade 
e conservación 1 2.90±0.11 1 = 2.84±0.23 1 = 2.96±0.08
Manexo de SIX: operacións básicas vectoriais 
e raster no análise de la biodiversidade 2 2.88±0.12 5 ↓ 2.79±0.24 2 = 2.96±0.08
Saber valorar o estado de conservación das 
poboacións naturais e identificar as principais 
ameazas 3 2.88±0.12 2 ↑ 2.84±0.23 4 ↓ 2.91±0.12
Elaborar e editar mapas mediante o emprego 
de SIX 4 2.84±0.11 6 ↓ 2.79±0.19 5 ↓ 2.88±0.14
Coñecer as figuras de protección de espazos 
naturais 5 2.84±0.11 7 ↓ 2.79±0.19 6 ↓ 2.88±0.14
Elaborar e manexar cartografías temáticas 
relacionadas con biodiversidade e 
conservación 6 2.83±0.15 12 ↓↓ 2.68±0.30 3 ↑ 2.96±0.08
Elaborar e interpretar Planes de Ordenación 
de Recursos Naturais e Planes Reitores de 
Uso e Xestión de Espazos Naturais 7 2.83±0.13 3 ↑↑ 2.83±0.23 7 = 2.83±0.15
Dirixir, redactar e executar proxectos sobre 
biodiversidade e conservación 8 2.83±0.13 4 ↑↑ 2.83±0.23 8 = 2.83±0.15
Recoñecer e realizar diagnósticos de hábitats 
e o seu estado de conservación 9 2.80±0.14 9 = 2.78±0.25 11 ↓ 2.83±0.16
Saber deseñar e interpretar planes de xestión, 
conservación e recuperación de especies 
ameazadas 10 2.79±0.14 11 ↓ 2.72±0.26 9 ↑ 2.83±0.15
Saber valorar o estado de conservación de 
comunidades naturais e hábitats en espazos 
naturais protexidos 11 2.76±0.14 14 ↓ 2.67±0.27 10 ↑ 2.83±0.15
Coñecer e manexar a lexislación ambiental 12 2.76±0.14 13 ↓ 2.68±0.26 12 = 2.83±0.16
Identificar e inventariar a biodiversidade 
vexetal 13 2.74±0.16 8 ↑↑ 2.79±0.24 17 ↓↓ 2.71±0.22
Identificar e inventariar a biodiversidade 
animal 14 2.74±0.16 10 ↑↑ 2.74±0.25 16 ↓ 2.74±0.22
Saber realizar estudios e redactar informes de 
impacto ambiental 15 2.69±0.17 15 = 2.67±0.27 18 ↓ 2.71±0.22
Coñecer os criterios de priorización na 
selección de áreas protexidas 16 2.69±0.17 19 ↓ 2.56±0.32 14 ↑ 2.79±0.17
Definir a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dun proxecto ou solución 17 2.67±0.18 18 ↓ 2.58±0.35 15 ↑ 2.75±0.18
Elaborar e manexar bases de datos 18 2.64±0.20 16 ↑ 2.63±0.31 19 ↓ 2.65±0.26
Coñecer os criterios orientadores para a 
inclusión de taxons e poboacións en catálogos 
de especies ameazadas 19 2.61±0.20 24 ↓↓ 2.33±0.34 13 ↑↑ 2.83±0.20
Coñecer e saber aplicar as técnicas de 
conservación de especies in situ e ex situ 20 2.61±0.18 20 = 2.56±0.32 20 = 2.65±0.19
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Saber deseñar e realizar mostraxes 
adaptados os obxectivos dun estudio 21 2.59±0.18 17 ↑↑ 2.63±0.27 23 ↓ 2.55±0.24
Coñecer as metodoloxías de avaliación e 
planificación do medio físico 22 2.52±0.16 21 ↑ 2.44±0.28 22 = 2.58±0.20
Coñecer a biodiversidade das plantas 
vasculares e non vasculares 23 2.47±0.19 26 ↓ 2.26±0.29 21 ↑ 2.63±0.23
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía 
dos ecosistemas terrestres 24 2.42±0.21 22 ↑ 2.37±0.31 24 = 2.46±0.29
Coñecer e saber aplicar metodoloxías de 
medida da biodiversidade 25 2.40±0.21 25 = 2.32±0.34 25 = 2.46±0.26
Coñecer e aplicar técnicas estatísticas de 
análise exploratorio e multivariante 26 2.37±0.21 23 ↑ 2.35±0.32 26 = 2.38±0.28
Coñecer a biodiversidade de la flora e fauna 
das augas continentais 27 2.33±0.20 27 = 2.26±0.33 27 = 2.38±0.26
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía 
dos ecosistemas terrestres 28 2.27±0.23 28 = 2.21±0.35 28 = 2.32±0.31
Saber interpretar cartografía temática de solos 29 2.19±0.21 34 ↓↓ 2.11±0.33 29 = 2.25±0.27
Saber comunicar, formar e sensibilizar sobre o 
valor da biodiversidade, a xeodiversidade e a 
edafodiversidade 30 2.14±0.24 35 ↓↓ 2.11±0.36 33 ↓ 2.17±0.33
Interpretar a paisaxe e elaborar mapas 
xeomorfológicos 31 2.12±0.20 29 ↑ 2.18±0.24 36 ↓↓ 2.08±0.31
Realizar diagnósticos do estado de 
conservación de ecosistemas acuáticos 
continentais 32 2.12±0.22 36 ↓↓ 2.06±0.39 32 = 2.17±0.26
Saber aplicar medidas de restauración de 
ecosistemas acuáticos continentais 33 2.12±0.25 30 ↑ 2.17±0.39 35 ↓ 2.09±0.34
Coñecer aspectos básicos de creación e 
xestión de empresas, en particular as de 
consultoría ambiental 34 2.12±0.22 37 ↓ 2.00±0.34 30 ↑↑ 2.21±0.29
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía 
das augas continentais 35 2.12±0.22 31 ↑↑ 2.16±0.31 37 ↓ 2.08±0.31
Interpretar datos e índices bioclimáticos 36 2.1±0.22 38 ↓ 2.00±0.34 31 ↑↑ 2.18±0.29
Utilizar técnicas de teledetección para o 
estudio da biodiversidade 37 2.09±0.20 32 ↑↑ 2.16±0.34 38 ↓ 2.04±0.25
Coñecer indicadores de calidade de 
ecosistemas acuáticos continentais 38 2.09±0.23 33 ↑↑ 2.16±0.38 39 ↓ 2.04±0.30
Saber analizar desde un punto de vista 
económico os valores e servizos 
ecosistémicos do patrimonio natural e da 
natureza 39 2.05±0.25 41 ↓ 1.94±0.39 34 ↑↑ 2.13±0.32
Recoñecer procesos de degradación de solos 
e propoñer medidas de restauración 40 1.98±0.23 39 ↑ 2.00±0.37 40 = 1.96±0.30
Coñecer e aplicar criterios e indicadores de 
recuperación de solos 41 1.93±0.23 45 ↓↓ 1.89±0.37 41 = 1.96±0.30
Avaliar a calidade do solo y propoñer sistemas 
de manexo sostible dos solos 42 1.85±0.23 40 ↑ 2.00±0.34 43 ↓ 1.74±0.30
Coñecer os efectos do uso do solo na 
biodiversidade edáfica 43 1.81±0.24 42 ↑ 1.89±0.39 42 ↑ 1.75±0.29
Coñecer os principais tipos de organismos do 
solo e o seu papel nos ciclos de materia e 
enerxía 44 1.79±0.22 43 ↑ 1.89±0.36 44 = 1.70±0.28
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Saber describir, interpretar e clasificar solos 45 1.77±0.20 44 ↑ 1.89±0.33 45 = 1.67±0.25
Ter coñecemento da planificación do uso de 
concas 46 1.74±0.20 46 = 1.89±0.30 47 ↓ 1.63±0.26
Identificar problemas relacionados con 
vertidos e aplicar técnicas de saneamento de 
augas 47 1.74±0.21 48 ↓ 1.83±0.32 46 ↑ 1.67±0.28
Ter coñecementos de hidroloxía superficial e 
subterránea 48 1.72±0.22 47 ↑ 1.84±0.31 48 = 1.63±0.31
Aplicar técnicas filoxenéticas e interpretar 
árbores filoxenéticos 49 1.57±0.19 50 ↓ 1.50±0.28 49 = 1.63±0.26
Coñecer a función dos encimas do solo e o 
seu valor como indicadores de calidade 50 1.46±0.19 49 ↑ 1.56±0.32 50 = 1.39±0.23

 
 
Os enquisados propuxeron 9 posibles títulos para o máster. 
 
Táboa 2. Posibles títulos para o máster. 

Propostas de títulos. Máster en: 

Biodiversidade terrestre: Caracterización, conservación e xestión 

Conservación e xestión de sistemas continentais 

Conservación e  xestión do Medio Natural 

Xestión e Conservación da Biodiversidade 

Biodiversidade terrestre e acuática 

Biodiversidade terrestre: caracterización, xestión e conservación 

Máster en espazos naturais: caracterización e conservación 

Avaliación Ambiental 

Xestión e Manexo da Biodiversidade 

 
 
Finalmente, propuxeron unha serie de competencias a maiores que se mostran na Táboa 3, 
xunto coa súa importancia valorada de 1 a 3.  
 
Táboa 3. Novas competencias propostas polos enquisados e a súa puntuación de 1 a 3. 

Novas competencias 

Saber facer un presuposto para os nosos servizos (3) 
Competencias de las diferentes administracións na xestión de espazos naturais e biodiversidade 
(3). 
Cuantificación económica de proxectos e planes (3) 
Efectos das principais ameazas sobre a biodiversidade (3) 
Elaboración de presupostos económicos (3) 
Licitacións públicas (3) 
Estudo da relación entre a biodiversidade e a estrutura e dinámica das xeoformas (entender os 
ecosistemas en toda a súa extensión e complexidade, e non como burbullas estancas) (3) 
Xestión de espazos protexidos (3) 
Redactar proxectos de avaliación ambiental (3) 
Uso de GPS e ferramentas semellantes (3) 
Condución 4x4 (3) 
Primeiros auxilios (3) 
Código de ética profesional (3) 
Seguridade laboral (3) 
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RESULTADOS DA ENQUISA SOBRE AS COMPETENCIAS PROPOSTAS PARA O 
MÁSTER DE “BIODIVERSIDADE TERRESTRE E XESTIÓN DO MEDIO NATURAL” 
REALIZADA OS PROFESORES DOS DEPARTAMENTOS DA USC IMPLICADOS 
 
Enviouse a enquisa aos profesores incluídos nas listaxes remitidas polos departamentos 
implicados. Respecto da anterior enquisa unicamente substituíronse as preguntas relativas ao 
tempo de experiencia profesional no sector por “Conta vostede con experiencia no ámbito 
profesional ao que vai dirixido o máster (administracións públicas e consultoras no ámbito do 
Medio Natural) a través de experiencia profesional previa ou como convenios ou contratos 
realizados desde a universidade co sector?”. Contestáronse 46 enquisas entre o os días 19 
de setembro e o 21 de outubro do 2015. As áreas de coñecemento que participaron en maior 
medida foron Botánica (9), Edafoloxía e Química Agrícola (9), Ecoloxía (8) seguidas de 
Fisioloxía Vexetal (5), Zooloxía (5) Produción Vexetal (3) e Xeografía (3). Outras áreas 
contaron cun único participante como Proxectos de Enxeñería, Enxeñería Cartográfica e 
Economía Financeira e Contabilidade (Figura 5). 
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Botánica
Ecoloxía
Edafoloxía e Química Agrícola
Fisioloxía Vexetal
Xeografía
Producción Vexetal
Zooloxía
Outros

 
Figura 5. Distribución porcentual das áreas de coñecemento ás que pertencen os enquisados.  

 
Todos os enquisados foron doutores, principalmente en Bioloxía (Fig. 6) e en moita menor 
medida en Farmacia, Química, Enxeñaría, Xeografía ou Economía. 
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73%

27%
Bioloxía Outros

 
Figura 6. Distribución porcentual da formación como doutores dos enquisados. 

 
Respecto ó perfil dos enquisados, por último, a experiencia laboral na maioría dos casos 
supera os dez anos (Figura 7) ou non existía. 
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De 10 a 20 anos
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Figura 7. Distribución porcentual dos anos de experiencia profesional no sector dos enquisados. 

 
Cada unha das competencias valorouse de 1 a 3 puntos (1 menos importante, 3 máis 
importante. Os promedios de cada unha das competencias móstranse na Táboa 5. 
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Táboa 5. Ranking (Rank) das puntuacións promedio das competencias incluídas na enquisa enviada a 
profesionais do sector para o total e para os enquisados que son profesores de universidade. 
Punt.=promedio e intervalo de confianza do 95%. As frechas (unha frecha: diferenza en menos de tres 
postos; dúas frechas diferenza en máis de tres postos) indican la diferenza (negativa en roxo ou 
positiva en verde) dos rankings correspondentes ós enquisados que son profesores de universidade. 

 

Profesionais 
Administración 
Pública e 
Empresas 

Profesores de 
Universidade 

Competencia Rank Punt. Rank Punt. 
Saber elaborar informes sobre biodiversidade e 
conservación 1 2.90±0.11 5 ↓↓ 2.67±0.18
Manexo de SIG: operacións básicas vectoriais y raster en 
el análise da biodiversidade 2 2.88±0.12 22 ↓↓ 2.35±0.26
Saber valorar o estado de conservación das poboacións 
naturais e identificar as principais ameazas 3 2.88±0.12 7 ↓↓ 2.65±0.22
Elaborar e editar mapas mediante o emprego de SIX 4 2.84±0.11 34 ↓↓ 2.12±0.3 
Coñecer as figuras de protección de espazos naturais 5 2.84±0.11 11 ↓↓ 2.51±0.25
Elaborar e manexar cartografías temáticas relacionadas 
con biodiversidade e conservación 6 2.83±0.15 17 ↓↓ 2.44±0.25
Elaborar e interpretar Planes de Ordenación de Recursos 
Naturais e Planes Reitores de Uso e Xestión de Espazos 
Naturais 7 2.83±0.13 20 ↓↓ 2.4±0.23 
Dirixir, redactar e executar proxectos sobre biodiversidade 
e conservación 8 2.83±0.13 8 = 2.63±0.21
Recoñecer e realizar diagnósticos de hábitats e o seu 
estado de conservación 9 2.80±0.14 3 ↑↑ 2.7±0.21 
Saber deseñar e interpretar planes de xestión, 
conservación e recuperación de especies ameazadas 10 2.79±0.14 15 ↓↓ 2.47±0.27
Saber valorar o estado de conservación de comunidades 
naturais e hábitats en espazos naturais protexidos 11 2.76±0.14 14 ↓ 2.49±0.26
Coñecer e manexar a lexislación ambiental 12 2.76±0.14 24 ↓↓ 2.33±0.24
Identificar e inventariar a biodiversidade vexetal 13 2.74±0.16 1 ↑↑ 2.74±0.19
Identificar e inventariar a biodiversidade animal 14 2.74±0.16 21 ↓↓ 2.4±0.29 
Saber realizar estudios redactar informes de impacto 
ambiental 15 2.69±0.17 10 ↑↑ 2.52±0.22
Coñecer os criterios de priorización na selección de áreas 
protexidas 16 2.69±0.17 12 ↑↑ 2.51±0.24
Definir a viabilidade técnica, ambiental e económica dun 
proxecto o solución 17 2.67±0.18 27 ↓↓ 2.23±0.24
Elaborar e manexar bases de datos 18 2.64±0.20 2 ↑↑ 2.72±0.14
Coñecer os criterios orientadores para a inclusión de 
taxons e poboacións en catálogos de especies ameazadas 19 2.61±0.20 13 ↑↑ 2.51±0.23
Coñecer e saber aplicar as técnicas de conservación de 
especies in situ e ex situ 20 2.61±0.18 9 ↑↑ 2.53±0.23
Saber deseñar e realizar mostraxes adaptados os 
obxectivos do estudo 21 2.59±0.18 4 ↑↑ 2.7±0.18 
Coñecer las metodoloxías de avaliación e planificación do 
medio físico 22 2.52±0.16 31 ↓↓ 2.21±0.26
Coñecer a biodiversidade de las plantas vasculares e non 
vasculares 23 2.47±0.19 19 ↑↑ 2.42±0.24
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía dos 24 2.42±0.21 28 ↓↓ 2.23±0.27
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ecosistemas terrestres 
Coñecer e saber aplicar metodoloxías de medida da 
biodiversidade 25 2.40±0.21 6 ↑↑ 2.67±0.2 
Coñecer e aplicar técnicas estatísticas de análise 
exploratorio e multivariante 26 2.37±0.21 18 ↑↑ 2.44±0.25
Coñecer a biodiversidade da flora e fauna das augas 
continentais 27 2.33±0.20 29 ↓ 2.23±0.29
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía dos 
ecosistemas terrestres 28 2.27±0.23 16 ↑↑ 2.47±0.21
Saber interpretar cartografía temática de solos 29 2.19±0.21 36 ↓↓ 2.07±0.25
Saber comunicar, formar e sensibilizar sobre o valor da 
biodiversidade, a xeodiversidade e a edafodiversidade 30 2.14±0.24 25 ↑↑ 2.28±0.25
Interpretar a paisaxe e elaborar mapas xeomorfolóxicos 31 2.12±0.20 32 ↓ 2.19±0.25
Realizar diagnósticos do estado de conservación de 
ecosistemas acuáticos continentais 32 2.12±0.22 30 ↑ 2.23±0.27
Saber aplicar medidas de restauración de ecosistemas 
acuáticos continentais 33 2.12±0.25 37 ↓↓ 2.07±0.28
Coñecer aspectos básicos de creación e xestión de 
empresas, en particular as de consultoría ambiental 34 2.12±0.22 47 ↓↓ 1.81±0.27
Coñecer os fundamentos teóricos da ecoloxía das augas 
continentais 35 2.12±0.22 33 ↑ 2.14±0.28
Interpretar datos e índices bioclimáticos 36 2.1±0.22 23 ↑↑ 2.35±0.2 
Utilizar técnicas de teledetección para o estudio da 
biodiversidade 37 2.09±0.20 26 ↑↑ 2.26±0.28
Coñecer indicadores de calidade de ecosistemas acuáticos 
continentais 38 2.09±0.23 44 ↓↓ 1.88±0.28
Saber analizar dende un punto de vista económico os 
valores e servizos ecosistémicos do patrimonio natural e da 
natureza 39 2.05±0.25 41 ↓ 1.98±0.23
Recoñecer procesos de degradación de solos e propoñer 
medidas de restauración 40 1.98±0.23 38 ↑ 2.07±0.28
Coñecer e aplicar criterios e indicadores de recuperación 
de solos 41 1.93±0.23 46 ↓↓ 1.84±0.29
Avaliar a calidade do solo e propoñer sistemas de manexo 
sostible dos solos 42 1.85±0.23 45 ↓ 1.88±0.26
Coñecer os efectos do uso do solo na biodiversidade 
edáfica 43 1.81±0.24 35 ↑↑ 2.09±0.24
Coñecer os principais tipos de organismos do solo e o seu 
papel nos ciclos de materia e enerxía 44 1.79±0.22 39 ↑↑ 2±0.24 
Saber describir, interpretar e clasificar solos 45 1.77±0.20 40 ↑↑ 2±0.24 
Ter coñecemento da planificación do uso de concas 46 1.74±0.20 42 ↑↑ 1.91±0.27
Identificar problemas relacionados con vertidos e aplicar 
técnicas de saneamento de augas 47 1.74±0.21 48 ↓ 1.79±0.27
Ter coñecementos de hidroloxía superficial y subterránea 48 1.72±0.22 49 ↓ 1.67±0.26
Aplicar técnicas filoxenéticas e interpretar árbores 
filoxenéticos 49 1.57±0.19 43 ↑↑ 1.91±0.27
Coñecer la función dos encimas do solo e o seu valor como 
indicadores de calidade 50 1.46±0.19 50 = 1.4±0.21 

 
 
Aprécianse unhas enormes diferenzas entre os profesionais do sector e os profesores de 
universidade (Táboa 5). As respostas dos profesores de universidade no seu conxunto 
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posúen unha menor coherencia. Por exemplo mentres que as competencias “Identificar e 
inventariar a biodiversidade vexetal” e “Identificar e inventariar a biodiversidade animal” para 
os profesionais do sector estiveron valoradas da mesma forma (2.74, posto 13 ex aequo) para 
os profesores de universidade foron a número 1 e 21 respectivamente. Parece difícil de 
explicar esta diferenza senón é debida a intereses propios de cada Área. 
 
Os enquisados propuxeron 2 posibles títulos para o máster: 
 
Táboa 6. Posibles títulos para o máster. 

Propostas de títulos. Máster en: 

Medio Ambiente e Biodiversidade 

Análise e Xestión da biodiversidade

 
Finalmente, propuxeron unha serie de competencias a maiores que se mostran na Táboa 7, 
xunto coa súa importancia valorada de 1 a 3. 
 
Táboa 7. Novas competencias propostas polos enquisados e a súa puntuación de 1 a 3. 

Novas competencias 

Saber aplicar medidas de restauración de ecosistemas terrestres (2) 
Xenética da Conservación (3) 
Coñecer o concepto de biodiversidade: orixe, amplitude e importancia das súas tres dimensións 
(3). 
Coñecer o concepto de diversidade xenética, e a importancia da variabilidade adaptativa en 
resposta de cambios ambientais (3). 
Coñecer o concepto de diversidade funcional, e a súa relación cos procesos ecosistémicos 
fundamentais (3). 
Coñecer os principais resultados da Avaliación dos Ecosistemas do Milenio acerca da relación 
entre biodiversidade, uso sostible e benestar humano (3). 
Coñecer o concepto de Capital Natural no contexto da valoración múltiple dos servizos 
ecosistémicos (conservación, restauración, dimensión social) (3). 
Saber recoñecer os principais recursos xeolóxicos e os aspectos relacionados coa su explotación 
(3) 
Coñecer as técnicas de conservación de xermoplasma (3) 
Ordenación do Territorio aplicada a ENP (3) 
O emprego da biodiversidade como mecanismo de favorecer sistemas agrícolas e forestais máis 
sostibles (3) 
Biodiversidade de especies agrícolas (3) 
Coñecer os procesos que controlan a biodiversidade a diferentes escalas espaciais e temporais 
(3) 

 


