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Descrición xeral

Esta asignatura complementa os contidos adquiridos na Fisioloxía Vexetal I e II, dende un punto de vista aplicado.
Abordaranse en diferentes temas, procesos agrarios, experimentai e industriais, onde os conceptos teóricos da Fisioloxía
Vexetal poñense en práctica.

Plan de continxencia

Competencias do título
Código

Competencias do título

A10

Avaliar actividades metabólicas.

A18

Levar a cabo estudos de produción e mellora animal e vexetal.

A21

Deseñar modelos de procesos biolóxicos.

A26

Deseñar experimentos, obter información e interpretar os resultados.

A29

Impartir coñecementos de Bioloxía.

A30

Manexar adecuadamente instrumentación científica.

A31

Desenvolverse con seguridade nun laboratorio.

B2

Resolver problemas de forma efectiva.

B3

Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.

B4

Traballar de forma autónoma con iniciativa.

B5

Traballar en colaboración.

B6

Organizar e planificar o traballo.

B8

Sintetizar a información.

B9

Formarse unha opinión propia.

B10

Exercer a crítica científica.

B11

Debater en público.

B12

Adaptarse a novas situacións.

B13

Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.

Resultados da aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias do
título
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Ampliar o coñecemento e as bases teóricas-prácticas sobre o uso de produtos

A10

B2

de orixe vexetal na industria e na saúde humana e animal.

A18

B8

A26
A29
A30
A31
Ampliar os coñecementos especializados sobre os mecanismos fisiolóxicos relacionados coa agricultura e a producción

A10

B2

Adquirir unha primeira visión sobre o cultivo in vitro e a biotecnoloxía vexetal

A26

B9

Elaborar e expoñer traballos sobre algún aspecto da Fisioloxía Vexetal Aplicada

A21

B3

A26

B4

A29

B5

vexetal. Coñecer al técnicas existentes para a mellora da producción vexetal.

B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Contidos
Temas

Subtemas

Tema 1. Introducción: a Fisioloxía Vexetal na agricultura

Desarrollo de los temas propuestos

Tema 2. Produtividade vegetal e factores condicionantes na
agricultura
Tema 3. Fitorreguladores do desenrolo na agricultura
Tema 4. Uso e mecanismo de acción de pesticidas e
herbicidas
Tema 5. Introducción ós cultivos celulares. Metodoloxía xeral
Tema 6. Cultivos in vitro de tecidos vexetais.
Tema 7. Aplicacions actuais do cultivo de células e tecidos
vexetais
Tema 8. Multiplicación vexetativa
Tema 9.-Teledetección
Tema 10.- Fluorescencia de clorofilas
Tema 11.- Productos industriais de orixen vexetal
Tema 12.- Metabolitos secundarios na salud humana

Planificación
Metodoloxías / probas

Competencias

Horas presenciais

Horas non

Horas totais

presenciais /
traballo autónomo
Sesión maxistral

A10 A18 A21 A26

18

45

63

10

25

35

A29 B2 B3 B8
Seminario

B4 B5 B6 B9 B10 B11
B12 B13

Proba mixta
Prácticas de laboratorio

A10 A18 B2 B6 B8

4

0

4

A30 A31

20

26

46
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Atención personalizada

2

0

2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías
Sesión maxistral

Descrición
Exposición oral do tema complementada con presentacions en Power Point, videos e/ou esquemas na pizarra. Durante o
desenrolo do tema intercalaranse preguntas o alumno para que reflexione sobre elas e as conteste oralmente, previamente a
su explicación polo profesor.

Seminario

Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Realizaránse en grupos muo reducidos de
10-15 alumnos. Incluirá unha exposición final e un debate sobre o exposto.

Proba mixta

Constará de duas partes, nas cales evaluaránse os coñecementos adquiridos tanto teóricos coma prácticos. A proba mixta
poderá incluir preguntas a desenrolar, tipo test ou problemas

Prácticas de

Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter

laboratorio

práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario

Descrición
Os alumnos, en grupos de 10, reuniránse co profesor para a elaboración do traballo de seminario. Ademáis, en horario de
tutorías, cada alumno poderá comentar coprofesor a marcha do traballo, así como todalas dudas que se lle presenten. Para
os estudantes con dedicación a tempo parcial oficialmente recoñecida, a actividade de seminarios poderá ser substituida a
petición do alumno por un traballo escrito

Avaliación
Metodoloxías
Proba mixta

Competencias
A10 A18 B2 B6 B8

Descrición

Cualificación

Examen dos coñecementos teóricos e prácticos.

60

40% teórico.
20% práctico.
Seminario

B4 B5 B6 B9 B10 B11 As actividades desenroladas durante os seminarios serán evaluadas de maneira
B12 B13

40

contínua polo profesor.

Observacións avaliación
A avaliación constará de dúas partes:1) Parte teórica que inclúe os seminarios e parte da proba mixta2) Parte práctica, incluída na proba mixta. En
cada unha delas hase de alcanzar un mínimo de 4 puntos sobre 10. Ademáis, será imprescindible obter un mínimo de 4 puntos en cada unha das
dúas partes, teórica e práctica, da proba mixta final. A media de todas as actividades avaliables ha de alcanzar un mínimo de 5 puntos. Se a media
resultase ser de 5 ou máis puntos, pero obtivéronse menos de 4 puntos nunha das partes da proba mixta (ou nunha das partes da avaliación), a nota
final será de4,9 (suspenso).Na segunda oportunidade (Xullo), realizarase únicamente a proba mixta, as cualificacións obtidas en seminarios
mantéñense da primeira oportunidade. Se o alumno está suspenso na primeira oportunidade e a nota nunha das partes da proba mixta (teoría ou
práctica) e de 5 ou máis puntos, manterase esa nota na segunda oportunidade, tendo só que realizar a outra parte da proba mixta, a non ser que
manifeste a súa vontade de repetir a totalidade da proba mixta.A asistencia ás prácticas considérase obrigatoria. A non asistencia a unha ou dúas
sesións de prácticas será penalizada cun punto e dous puntos menos, respectivamente, na nota da parte práctica da proba mixta. Se o alumno non
asistise a tres ou máis sesións de prácticas, terá suspensa a asignatura. Serán considerado como NON PRESENTADOS aqueles alumnos quenon
concorran ás probas mixtas. Para os estudantes con dedicación a tempo parcial oficialmente recoñecida, a actividade de seminarios poderá ser
substituida a petición do alumno por un traballo escrito

Fontes de información
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Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisioloxía vexetal I/610G02027
Fisioloxía vexetal II/610G02028
Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Resposta das plantas en condicións adversas/610G02030
Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración
de guías
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