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DESCRICIÓN DA MATERIA

– Principios e técnicas dos métodos gráficos para a documentación dos bens culturais escultóricos. 
Aplicación á diagnose, conservación e restauración.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3
Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se 
realiza.

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7 Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T11 Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e 
sensibilidade estética, medioambiental e cara a diversidade.

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15
Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito 
emprendedor no exercicio profesional.

T16
Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural 
e medioambiental.

COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN

X9 Coñecer e aplicar e deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a 
súa conservación e restauración.

X18 Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación 
e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X2 Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a 
metodoloxía dos procesos de conservación e restauración.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE DE ESCULTURA

EP4
Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración 
dos bens escultóricos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente

EP10
Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio 
profesional.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA MATERIA

Aplicación de programas informáticos de xestión documental en CR.

Adquisición de coñecementos de traballo con imaxes dixitais e elaboración de gráficos e planos para 
dar resposta a problemas formulados en CR.

Capacidade para realizar mapeos en 2D e simulacións en 3D.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidades Subtemas % da 
materia

Aplicación práctica das técnicas 
gráficas para a documentación e 
diagnose dos bens escultóricos.

- Conceptos, criterios, metodoloxía

- Exemplos prácticos
10 %

Debuxo asistido (CAD)

- Comprensión dos conceptos básicos do 
entorno CAD

- Realización e edición de gráficos 2D
30 %

Introdución á fotogrametría 
dixital

- Manexo das diferentes técnicas precisas para a 
edición fotogramétrica.  Toma de imaxes

- Manexo do software específico para os traballos 
de fotogrametría

30 %

Modelado e texturizado

- Modelado

- Texturizado

- Iluminación

- Renderizado

20 %

Saída e difusión
- Exportación e compatibilidade de formatos

- Difusión na rede. Impresión 3D
10 %

PLANIFICACIÓN DOCENTE
Metodoloxías Horas aula Horas fóra Total
Sesión maxistral 17 17
Traballos tutelados 10 20 30
Prácticas e estudos de casos 3 3

Total 30 20 50

METODOLOXÍA DOCENTE

Metodoloxía Descrición

Sesións maxistrais Exposición por parte do profesora dos contidos sobre a materia obxecto 
de estudo, bases teóricas e/ou directrices do traballo, exercicio ou 
proxecto a desenvolver polo estudante.

Traballos tutelados e 
prácticas

Resolución de propostas e exercicios, de forma cooperativa e/ou 
individual, a partir de obxectos reais.
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SISTEMAS DE AVALIACIÓN

AVALIACIÓN CONTINUA

Para poder optar por esta vía é obrigado asistir habitualmente ás aulas (cunha porcentaxe igual ou superior ao 
70% delas) e entregar todos os traballos propostos ao longo do curso.

Os traballos entregaranse sempre no prazo establecido. A entrega tardía inxustificada (a xuizo da profesora) das 
tarefas penalizarase con 1 punto menos en cada traballo.

Método Criterios % avaliación

Exercicios de AutoCAD

 - Puntualidade na entrega.

 - Grao de aplicación de conceptos teóricos e 
corrección no desenvolvemento do exercicio.

 - Claridade e eficacia na expresión e na forma.

30 %

Proxecto completo que poden 
desenvolver tanto nas aulas como no 
exterior. Sempre baixo a supervisión 
continuada da profesora.

 - Puntualidade na entrega.

 - Grao de aplicación de conceptos teóricos e 
corrección no desenvolvemento do exercicio.

 - Claridade e eficacia na expresión e na forma.

60 %

Observación sistemática a través do 
seguimento do traballo na aula.

 - Asistencia, participación e interese.

 - Responsabilidade no traballo.

 - Capacidade de organización.

10 %

AVALIACIÓN ORDINARIA PARA OS ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á 
AVALIACIÓN CONTINUA

Entrega de traballos propostos e realizados ao longo do curso coa supervisión da 
profesora e/ou en período de recuperación. 40%

Exame teórico-práctico 60%

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Exame teórico-práctico 100%

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Ofrecerase atención personalizada presencial e a través do correo electrónico ao alumnado durante todo o 
curso. As titorías docentes desenvolveranse no horario establecido para esta finalidade.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

MEDIAactive: El gran libro de AutoCAD 2010. Marcombo, 2010.

Lerma García, José Luis.: Fotogrametría moderna: Analítica y digital. Ed. UPV, Valencia 2001.

OBSERVACIÓNS

Usarase a plataforma Moodle para completar esta guía docente, para deixar material didáctico para o 
alumnado, para formalizar a entrega de traballos e para outros usos relacionados coa materia. O uso desta 
plataforma é obrigatorio.

ADAPTACIÓN AO ENSINO NON PRESENCIAL
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POR MOR DE CAUSAS DE FORZA MAIOR

De producirse unha suspensión do ensino presencial por mor de causas de forza maior a presente  
guía didáctica adaptarase do seguinte xeito:

• Ofreceranse titorías por videoconferencia en directo por Webex en combinación con clases 
gravadas. Todo o material estará enlazado ou subido á plataforma Moodle.

• Sempre se  buscará  a  mellor alternativa para o alumnado que non ten a posibilidade de 
utilizar o software preciso.

• As entregas e os exames oficiais realizaranse a través de Moodle ou outras plataformas de 
ser preciso.

Os  criterios  de  avaliación  manteranse  en  principio  conforme  están  expostos  para  a  docencia 
presencial.  De acordo á s  circunstancias  sobrevindas (confinamento,  corentena,  etc.)  poderanse  
modificar para adaptalas a un posible (e prolongado) proceso de docencia a distancia. Nese caso, 
poderán incrementarse ou reducirse as porcentaxes dos epígrafes da avaliación, sempre co acordo  
do departamento e traslado inmediato da información ao alumnado.

No caso de que un ou varios  alumnos teñan que entrar  en corentena,  proporanse  actividades  
complementarias ou substitutivas ao traballo presencial.
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