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DESCRICIÓN DA MATERIA
Estudo das alteracións para establecer diagnósticos e propostas de tratamento. Definición dos criterios de
intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación e restauración.
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.
COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o
seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas
empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas do seu deterioro para avaliar o estado
de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos para avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de conservación máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego
de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE DE ARQUEOLOXÍA
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EA1

Diagnosticar as alteracións dos bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu
exame, identificación, análise e valoración.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA MATERIA

Coñecer os tipos de bens arqueolóxicos e os seus procesos e axentes de alteración específicos
Acadar a capacidade para diagnosticar o estado dos bens arqueolóxicos
Acadar a capacidade para deseñar proxectos de conservación activa

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidade

Subtemas

0. Repaso

Análise de coñecementos previos (competencias das
materias do Departamento de Principios de CR)

% no total da
materia
0%

1. Metodoloxía de traballo en conservación
restauración
1. Introdución

2. Diagnose:

10 %

1. Caracterización dos materiais, propiedades
2. Caracterización dos axentes
3. Diagnose
3. Deseño dos tratamentos e propostas: limpeza,
estabilización, consolidación, reintegración
1. Degradación de pedra
2. Degradación dos
materiais.

2. Degradación de pintura mural e mosaico

30%

3. Degradación de adobe e materiais de terra
4. Degradacións dos inmobles arqueolóxicos
1. Limpeza: pedra; adobe; morteiros; pintura mural e
mosaico

3. Tratamentos curativos
de conservación
restauración

2. Estabilización e desalgación: pedra; adobe; morteiros;
pintura mural e mosaico
3. Consolidación e adhesión: pedra; adobe; morteiros;
pintura mural e mosaico

40%

4. Reintegración: pedra; adobe; morteiros; pintura mural e
mosaico
4. Xacementos
arqueolóxicos

1. Características dos bens arqueolóxicos de natureza
inmoble
2. Degradación de estruturas arqueolóxicas. Diagnose.
3. Proxectos de conservación-restauración para inmobles:
metodoloxía e fases de traballo
4. Intervencións activas sobre elementos inmobles
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20%

/xacementos

PLANIFICACIÓN DOCENTE
Metodoloxías

Horas aula

Sesión maxistral

20

Estudo autónomo

Horas fóra

Total
20

10

10

Traballos tutelados

4

23

27

Lecturas e debates, prácticas e estudos de casos

12

6

18

Total

36

39

75

METODOLOXÍA DOCENTE
Metodoloxía

Descrición

Sesión maxistral

Exposición por parte do profesor das bases teóricas da materia

Estudo e/ou aprendizaxe

Estudo individual, utilizando diversas fontes (documentación aportada polo
profesor – plataforma Moodle-, bibliografía, etc.)

autónomo
Estudos de caso, prácticas,
debates, outras actividades

Charlas e debates, a partires da lectura e comentario crítico de artigos científicos
sobre os contidos da materia; exercicios de reflexión, de forma individual ou
cooperativa, oral ou escrita; prácticas; exercicios realizados a través das TIC

SISTEMAS DE AVALIACIÓN
Método

Criterios

Lecturas e estudos de casos

Observación sistemática

Cuestionarios, probas escritas

•

Aplicación dos coñecementos adquiridos

•

Capacidade de análise crítico

•

Adquisición competencias teóricas

•

Os criterios de cualificación quedarán expresados en
rúbricas dispoñibles na plataforma docente

•

Asistencia a clase, participación activa en debates e
prácticas propostas, asimilación e aplicación dos
coñecementos adquiridos

•

% avaliación
30%

10%

Probas que valoran a asimilación e aplicación dos
coñecementos adquiridos

Total

60%
100 %

OUTROS COMENTARIOS Á AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
• A asistencia é obrigatoria. A cualificación do apartado “observación sistemática” basearase nos seguintes
principios:
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◦ 5% asistencia. A non asistencia a 6 ou máis clases suporá unha cualificación de 0; entre 4 e 6, 0,5.
◦ 5% continuidade, que avaliará a presentación en tempo e forma os exercicios propostos. A presentación
tardía de máis de 4 traballos suporá unha cualificación de 0, entre 3 é 5, 0,5.
◦ A cualificación de 0 nalgún destes dous epígrafes suporá a inmediata presentación a unha proba escrita en
convocatoria ordinaria.
• Avaliarase de forma continua e permanente o progreso do proceso de aprendizaxe, incluíndo todos os
resultados acadados no traballo continuado de clase, as lecturas, exercicios e traballos entregados no tempo
estipulado.
• A cualificación poderá ser:
◦ Non presentado: cando non se presenten a totalidade dos traballos ou probas establecidas ó longo do
curso.
◦ Suspenso: cando, presentados todos os traballos e probas, a cualificación obtida non supere o 4,9.
◦ Aprobado (coa cualificación correspondente) cando, presentados todos os traballos, a cualificación obtida
supere o 4,9.
• Nos casos de cualificacións “non presentado” ó “suspenso”, na convocatoria ordinaria, proporanse as
tarefas que permitan a recuperación parcial/total segundo as partes non superadas, que incluirán:
◦ Unha proba escrita de valor 70% do total da cualificación final. Para a presentación á proba será necesario
ter presentado o traballo de materia e resto de prácticas.
◦ Presentación e avaliación do resto de actividades propostas ó longo do curso (30%).
• O alumnado que non supere a convocatoria ordinaria terá a posibilidade de presentarse á convocatoria
extraordinaria. Nesta convocatoria o alumnado terá que realizar unha proba escrita de valor 90% sobre a
cualificación.
• Dita convocatoria conterá outros elementos de avaliación, por valor 10%, correspondentes ós traballos
presentados na convocatoria ordinaria.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Ofrecerase atención personalizada ao alumnado durante todo o curso. As titorías docentes poderán ofrecerse
no despacho do profesor ou mediante correo electrónico.
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