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Subject's general information

Subject name NON-TIMBER FOREST PRODUCT INDUSTRIES

Code 103024

Semester 2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Master's Degree in Forestry
Engineering

1 COMPULSORY
Attendance-
based

Course number of
credits (ECTS)

4

Type of activity, credits,
and groups

Activity
type

PRACAMP PRAULA TEORIA

Number of
credits

1 1 2

Number of
groups

1 1 1

Coordination GIMENO AÑO, VICENTE

Department FOOD TECHNOLOGY

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

Hores presencials: 40 
Hores no presencials: 60 

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Castellà: 100
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Teaching staff E-mail addresses
Credits
taught by
teacher

Office and hour of attention

BONET LLEDÓS, JOSÉ ANTONIO jantonio.bonet@udl.cat 1

COLINAS GONZALEZ, CARLOS carlos.colinas@udl.cat 1

GARZA GARZA, SALVADOR salvador.garza@udl.cat 1

GIMENO AÑO, VICENTE vicente.gimeno@udl.cat 1

Learning objectives

Es pretén que l'estudiant sigui capaç, en l'àmbit de les diferents indústries que s'estudien en aquesta matèria , de:

Analitzar l'estructura, situació i normatives dels sectors englobats sota la denominació de productes
forestals no fustaners.
Manejar i saber aplicar les diferents disposicions vigents que afecten a les indústries.
Definir  les  diferents  operacions  de  processat:  preparació  de  matèries primeres,  transformació,
 conservació  i  manipulació  per  a  l'obtenció  de fabricats.
Descriure els processos de fabricació de productes forestals no fustaners.
Esquematitzar, en diagrames de flux, els processos de fabricació.
Identificar les matèries primeres i altres materials d'ús en la indústria.
Valorar la influència de la composició i propietats de la matèria primera en la qualitat del producte final.
Interpretar els canvis físics i químics que es produeixen dintre dels diversos processos de fabricació.
Modificar els processos de fabricació sobre la base d'uns objectius.
Organitzar la producció de la línia de fabricació en la indústria.
Associar  composició  i  defectes  en  el  producte  amb  la  qualitat  de  les matèries primeres i tecnologia
aplicada.
Seleccionar equipament per a les línies de fabricació.
Dimensionar  línies  de  producció  i  estimar  les  capacitats  d'equips  de processat.
Tenir capacitat per a desenvolupar nous processos i productes.

Competences

Competències transversals de la titulació

 

CG0 : Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CG1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat  de  resolució  de
 problemes  en entorns nous o  poc coneguts  dins de contextos mes amplis (o multidisciplinaris) relacionats
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amb la seva àrea d'estudi. CG2: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la
complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre
les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons ultimes que les
sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG4: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

CG6: Capacitat per dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans en l'àmbit
forestal i en el medi natural.

CG11: Correcció en l’expressió oral i escrita.

CG13. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació

 

Competències  específiques                                                                                                                    

CE10: Coneixement per a la racionalització de processos productius i de mètodes de treball.

Subject contents

TEMARI                                                                                                                                                          
                              Tecnologia del suro

1. El sector del corcho
2. El alcornoque y el alcornocal
3. El corcho
4. El descorche
5. La industria preparadora
6. El tapón de corcho natural
7. La industria trituradora
8. El tapón de corcho aglomerado
9. La industria del aglomerado

Aprofitaments de fruits del bosc

1. Aprovechamiento de castañas
2. Aprovechamiento de setas comestibles
3. Tecnología de las conservas. Tratamientos térmicos.

Aprofitaments de resina, carbó vegetal y taní

1. Tecnología de la resina
2. Tecnologia del carbó vegetal.
3. Tecnologia del taní.

 

Activitats pràctiques
                                                                                                                                                                

Resolució de problemes en la aplicació de les diferents tecnologies estudiades.
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Methodology

Tipus d’activitat
Presencial/

Nopresencial
Hores ECTS

Resultats 

d'aprenentatge

TEO P 30 12
CG1, CG6, CG9,

CE2, CE7

PRO, INF, SEM P 10 0.6
CG0,CG1, CG2,CG3,
CG9, CG11, CE7

Estudi i treball
personal no
presencial           

 

NP 60 2.2
CG0,CG1, CG2, CG9,
CG11, CE7

Tipus d’activitat: TEO: teoria; PRO: Problemes i casos; SEM: Seminari; INF: Informàtica; CAM: Camp; VIS:
Visites; ACD: Activitat dirigida i LAB: Pràctiques de laboratori

Evaluation

Tipus d’activitat O/V G/I
Pes
(%)

Hores ECTS Criteris

2 proves escrites
(TEO i PRO)

O I 2 x 40   Resolució examen

Elaboració  i
exposició informe

O I 20   
Elaboració i exposició
oral

O/V Obligatori/voluntari G/I Grupal/Individual

Tipus d’activitat: Activitat per internet, Autoavaluació, Coavaluació/Avaluació per companys, Elaboració d’un
informe (pot ser de pràctiques), Exposició oral,

Pràctiques (execució), Problemes, Prova escrita, Resolució de cas pràctic, Prova oral, Prova pràctica, Visites
externes

 

Activitats

Es faran:

1. Dos controls de l’aprenentatge que constaran d’una part teòrica i una altra de problemes i casos.
2. S’avaluarà l’informe del treball realitzat, així com l’exposició oral del mateix.
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