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Descrición
Este título ofrécelles a formación adecuada e
de alto nivel aos/ás futuros profesionais para a
exploración, investigación, explotación, beneficio,
elaboración, transformación e utilización dos recursos
naturais, así como nas tecnoloxías propias dos materiais,
desde a súa obtención ata o seu uso; actividades todas
elas que

han de levarse a cabo de forma segura, rendible
e ambientalmente aceptable. O grao ten como obxectivo
xeral proporciónalles aos graduados/as a formación
e as competencias necesarias que o habiliten para
o exercicio da profesión regulada por lei de enxeñaría
técnica de minas.

Áreas
— Xestión de recursos e ambiente: ordenación
do territorio, planificación e xestión de recursos
minerais e outros recursos xeolóxicos, teledetección
e técnicas de información xeolóxica e ambiental,
prevención e corrección de riscos ecolóxicos
e ambientais, defensa e conservación do patrimonio
xeolóxico e mineiro.
— Metalurxia e materiais: fundicións e fábricas de
aceiro, industria do cemento, materiais de construción
e transformación de plásticos, reciclaxe de metais
e residuos, realización de estudos de caracterización,
avaliación e certificación de materiais, deseño
e desenvolvemento de procesos de produción
e trasformación de materiais, inspección e control de
calidade dos materiais e os seus procesos de produción,
transformación e utilización.

— Preparación do terreo e explosivos: modelización
e avaliación de xacementos; deseño, planificación
e dirección de explotación de minas, canteiras, salinas
e entulleiras; deseño, escavación, sostemento,
ventilación, servizos e control de túneles e obras
subterráneas.
— Enerxía e combustibles: petroquímica
e carboquímica, combustibles fósiles e nucleares;
xeración, transporte e distribución da enerxía.
— Auga: prospección, captación, distribución
e emprego de augas subterráneas; tecnoloxía e xestión
integral da auga, cartografía hidroxeolóxica.
— Enxeñaría xeolóxica: prospección xeofísica,
xeotecnia, cimentacións, estabilización de túneles
e obras subterráneas, cartografía xeolóxica
e xeotécnica…

Saídas profesionais
— Empresas mineiras
— Metalúrxicas e materiais enerxéticos
— Petroleiras

— Montaxes
— Oficinas de proxectos
— Asesorías

Intensificacións
— Explotación de minas
— Materiais

— Recursos enerxéticos, combustibles e explosivos

