
MODELO MEMORIA XUSTIFICATIVA 

Máster en Industria 4.0 

REQUISITOS XERAIS 

1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma 

1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza 
(xustificación da oportunidade da titulación) 

En canto ao marco favorábel que existe na Comunidade Autónoma para o desenvolvemento do 
título solicitado, cómpre dicir que en Galicia: 

- Existe unha aposta estratéxica de apoio á industria 4.0 e, así mesmo, políticas para 
reforzar a cooperación entre a academia e a industria. 

- As empresas galegas afirman coñecer o concepto da industria 4.0, cuxo impacto 
estiman será elevado (o 92% prevén un impacto medio ou elevado) e, para o cal, non se 
aprecia que estea ben preparado o sector 

- En materia de necesidades formativas, destaca a visión xeral de que os directivos 
coñezan o concepto de industria 4.0 e as súas aplicacións no seu sector. Por exemplo,  
no sector automoción amosase a necesidade de que a dirección impulse o despregue na 
organización e que sexa o Responsables de Transformacion (integrador) o que lidere o 
proceso. 

- Tense identificado as necesidades en materia de industria 4.0 para os diferentes postos 
do cadro de mando nas empresas  

o Para o nivel de xerencia : Incorporación á estratexia das empresas a necesidade de 
adopción da Industria 4.0  e coñecemento do estado da arte da industria 4.0 

o Para o nivel de mandos intermedios: Coñecemento e dominio das ferramentas 
tecnolóxicas e Coñecemento da visión da empresa na Industria 4.0 

- Téñense identificadas as mellores prácticas formativas  

o  A nivel xerencia: capacitación en Modelos de diagnóstico Industria 4.0 para 
coñece-lo estado da empresa 

o A tódolos niveis de mando: Impulso de novas titulacións ligadas ás novas tecnoloxía 
(E-Skills) e de xeito recíproco a incorporación das tecnoloxías facilitadoras da 
Industria 4.0 a tódalas titulacións formativas   

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG 

Tense presentado recentemente en Galicia recentemente o proxecto Galicia  2030.  Perfís  
profesionais  de  futuro,  e  novas  titulacións  e especialidades  universitarias que estudiará as 
necesidades de las titulaciones de  las  universitarias  gallegas que se implantarán a  partir  del  2021.  
O proxecto está impulsado pola Consellería de Educación e desenvolvido pola Fundación Empresa-
Universidad Gallega (FEUGA) foi poresentado o pasado 4 de xullo no Centro de Innovación 
Cultural de la Cidade da Cultura. Esta é unha aposta polo empleo e a formación académica 
universitaria definida polo Conselleiro de Educación como unha “alianza estratéxica” entre a 
Administración, as Universidades e as empresas de Galicia que permitirtá “formar aos xóvenes de 
hoxe para empregos que aínda non existen”. No encontro contouse coa intervención de Margarita 
Álvarez Pérez de Zabala, fundadora e directora xeral do Observatorio de Innovación no Emprego 
(OIE), que salientou os cambios que se están producindo e produciranse no tecido empresarial. 
Este referente destaca a importancia de novas titulación como a presentada na nosa proposta cara a 
ser un referente no noroeste peninsular de formación nunha novo perfil profesional adicado a se-lo 
referente da aposta das empresas por seguir o camiño na era dixital nas empresas productivas. 

-   

1.3. Equilibrio territorial do SUG: xustificación do campus elixido para a implantación da ensinanza en 
relación á especializade deste. 



O campus de Vigo é xa tradicionalmente un referente de aposta polas novas titulación e en propor 
titulacións que sexan quen de dar resposta as necesidades no ámbito tecnolóxico e de formación en 
profesionais que poidan levar adiante novos, neste caso os que impón a industria 4.0. Ao ser 
proposto pola escola de enxeñería industriais ven a renovar a oferta de másteres e substitúe a un 
existente polo que non existirá desequilibrio territorial en canto a oferta existente.          

2. Mercado laboral 

2.1. Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación proposta. 

Nos estudos do IGAPE: 

- “Nuevos requerimientos compentenciales ligados a la industria 4.0” 

- “Identificación del posicionamiento de Galicia ante  los nuevos requerimientos 
competenciales ligados a la industria 4.0” 

- “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” 

Faise unha xustificación intensa e extensa das necesidades do mercado laboral da titulación proposta. 
A mellos das referencias é que a propia Administración galega subliña nos estudos as necesidades de 
este tipo de profesionais que van ser formados na universidade galega 

2.2. Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de Galicia. 

Nos estudos do IGAPE: 

- “Nuevos requerimientos compentenciales ligados a la industria 4.0” 

- “Identificación del posicionamiento de Galicia ante  los nuevos requerimientos 
competenciales ligados a la industria 4.0” 

- “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” 

Faise unha xustificación intensa e extensa xustificación da vinculación do perfil profesional que se 
pretende formar co título e os sectores estratéxicos aos que se fai referencia nos estudos que son más 
mais dos propiamente ou industrias e tecnolóxicos e abrangue a toda unha transformación da 
sociedade para impulsa-la nova economía dixital.   

2.3. Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o autoemprego dos egresados 

Nas materias obrigatorias do mestrado se fará énfase nas posibilidades de que os/as titulados/as, , 
grazas a formación recibida, poidan ofrecer dende iniciativas de autoemprego funcións relacionadas 
coa xestión da folla de ruta e do cambio cara aos paradigmas da industria 4.0. A formación en este 
tipo de competencias se complementa en materias optativas do mestrado nas que adéstranse 
habilidades profesionais nos futuros titulados, fomentando e conformando o carácter emprendedor 
dos/as titulados/as. Ademais, a UVIGO e a EEI fomentan este espírito de emprendemento 
despregando formación complementaria en cursos, seminarios e conferencias para inspirar esa liña 
de emprego aos futuros titulados.          

3. Demanda 

3.1. Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos por parte 
de potenciais estudantes e da sociedade 

Tendo en conta a matriculación no mestrado existente e que proponse unha titulación de tipo 
interuniversitario as previsións de matrícula superan o mínimo de 20 alumnos, e ademais a demanda 
ou necesidade que amosan os estudos é evidente.    

3.2. Descrición de medidas previstas para a revisión da titulación motivada por cambios na demanda 

Se prevé un conxunto de medidas de detección temperán de posíbeis causas que afecten a demanda 
do título:  

- Medida do resultado esperado polo título respecto ao valor ou consideración que do mesmo 
teñen os/as propios/as titulados/as, e as empresas que os poidan contratar. Este factor será 
avaliado a través do seguimento aos titulados no seus primeiros anos de exercicio da súa carreira 



profesional co seu novo título. Os datos serán obtidos a través de enquisas aos/ás propios/as 
titulados/as e aos/ás representantes das entidades que os contratan. Nas enquisas tratarase de 
obter información relacionada coa proxección formativa do mestrado e a súa influenza na 
carreiras profesionais, e cales poden ser os aspectos claves do mestrado que teñen influído no 
mellor ou peor rendemento dos titulados nas postos de traballo nos que se espera teñan tido 
unha certa preparación especial para os mesmos. As enquisas terán que ter os filtros axeitados 
para ter en conta ocupacións previstas e non previstas para os titulados e axudar a entender se os 
egresados, as empresas e finalmente a sociedade reciben que non teñan que ver         

-     

4. Non duplicidade 

4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade 

As ensinanzas afíns coa solicitada poden estaren consolidadas e maduras na actual oferta da UVIGO 
en cobren algúns aspectos relacionados cos obxectivos do novos mestrado, pero non presentan 
problemas de duplicidade xa que, até agora, non existe, polo de agora, unha oferta unificada clara 
sobre formación específica en persoal que sexa quen de xestionar os cambios na industria debidos 
aos desafíos que ven impoñendo a aplicación e implantación dos novos paradigmas na industria, 
como son: “fábricas intelixentes”, “fábricas do futuro”, “Industria conectada”, “Internet industrial das 
cousas”, “fabricación dixital”, “fabricación aditiva”, etc. Termos que pódense resumir todos eles no 
xenérico elixido para este novo mestrado de Industria 4.0 e que abrangue, compoñentes que 
titulacións están a cubrir con graos e mestrados que ofrecen as escolas de enxeñería industrial e de 
telecomunicacións na UVIGO, pero que non existe unha oferta especializada en formar profesionais 
que asuman os retos do cambio e sexan quen de preparar e axustar as follas de ruta das 
implantacións dos paradigmas en distintas contornas e niveis industriais.              

4.2. Acreditación de non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións existentes 
(coincidencia máxima do 50% dos créditos) 

Non existen tantas coincidencias, en ningún caso superiores ao 50% dos créditos, en ningunha das 
titulacións da UVIGO para que o mestrado non sexa considerado como de Non duplicidade na 
UVIGO, no contexto galego nin no ámbito da comunidade de Castela e León que configurarán o 
espazo interunivesitario no que ofrecerá a nova titulación na que a UVIGO é a universidade 
coordinadora. 

5. Outros 

5.1. Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento 

Pódese conectar e estruturar á perfección cos graos e plans de doutoramento da escola de enxeñería 
industrial da UVigo e/ou do resto do sistema universitario de Galicia  

5.2. Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade propoñente 

É coherente co Plan Estratéxico e cos Acordos feitos coa Universidad de León 

5.3. Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías 

5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade 

5.5. Calquera outra motivación 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: GRAO 

1. Acreditación do cumprimento de polo menos dous requisitos dos previstos no artigo 5.1 do Decreto 
222/2011   
2. Xustificación da previsión mínima de alumnado de novo ingreso (50 alumnos/as no campus de Vigo e 45 
nos de Pontevedra e Ourense) 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: MÁSTER 

Comentado [t1]: Ser interuniversitario;Incluír actividades 
docentes e de avaliación en rede;ter un deseño curricular que favoreza 
a empregabilidade; favorecer a retención do talento no ámbito 
socioeconómico galego. 



1. Acreditación do cumprimento de polo menos tres requisitos dos previstos no artigo 5.2 do Decreto 
222/2011. 
O título do que se solicita a verificación cumpre cos seguintes requisitos: 

i. Ten unha orientación laboral ou práctica 
A orientación que ten o título está expresamente deseñada para ofrecer saídas profesionais ante 
o cambio esperado e que se está a sentir en tódolos ámbitos da industria co achegamento da 
chamada 4ª revolución industrial. O maior desafío que poden ter as sociedades desenvolvidas, 
segundo os estudos e as previsións das institucións e organizacións máis conscientes do cambio 
dixital, é o da preparación e adaptación das persoas e as condicións que imporán as novas 
necesidades que xorden da aplicación e implantación dos novos paradigmas. 

ii. Xustifica o apoio e colaboración de empresas e institucións do ámbito socioeconómico 
iii. Ten garantidas as prácticas do alumnado.  

O mestrado da UVIGO, precedente da titulación solicitada, mantén dende a súa implantación 
no curso 2010/11 un bo número de convenios e contactos con empresas que foron medrando e 
madurando ao longo dos anos de docencia do mesmo. De tal xeito que na renovación da 
acreditación, como queda de manifesto por parte do informe da comisión da ANECA, foi unha 
das fortalezas máis salientables amosadas polo mestrado. Ese xeito de traballo coas empresa vai 
ser herdado polo novo título e o que se pretende e ofrecer novos perfís formativos que, incluso, 
sexan aínda máis favorecedores para as empresas colaboradoras do mestrado predecesor.  
          

iv. Cobre a formación superior de persoal en áreas de elevada demanda laboral 
 
 

2. Xustificación da previsión mínima de 20 alumnos/as de novo ingreso 
i. O mestrado actual da UVIGO, que vai dar lugar ao novo título, ten unha media de matrícula ao 

longo da súa andaina superior aos 20 estudantes. 
ii. O carácter interuniversitario de dúas universidades de diferentes comunidades autónomas vai ter 

un ámbito de aplicación maior que o que tiña o título precedente xa que o número de titulados 
cada ano das dúas universidades organizadoras que compren co perfil de ingreso e, 
evidentemente, superior que ao dunha soa universidade. Todo isto sen ter en conta os posibles 
efectos sinerxéticos dunha oferta feita dende dúas universidades conxuntamente e que pode dar 
lugar a unha imaxe máis robusta cara a potenciais estudantes procedentes de universidades 
diferentes á UVIGO e á ULE.      

 

ACORDO DO 20 DE MARZO DE 2017 PARA A PLANIFICACIÓN DA OFERTA ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA: 

Requisitos esixibles ás memorias de verificación das novas titulacións: 

- Xustificación da demanda baseada en evidencias. 

As evidencias referiranse ás comunicacións das Consellerías e Ministerios que correspondan ante a 
esixencia de técnicos que poidan levar a cabo os procesos que se anuncian por parte dos gobernos 
autonómicos, estatais e comunitarios...  

- Xustificación dos perfís profesionais a cubrir e as competencias a desenvolver. 

Estudos do IGAPE en Galicia e outros a nivel nacional presentados na Memoria: 

- Informe “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” ( http://www.atiga.es/industria-4-0/ ) 
elaborado por Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA). 

- Informe "La digitalización: ¿Crea o destruye puestos de trabajo?" elaborado por Randstad 
Research. ( https://research.randstad.es/wp-
content/uploads/2017/05/RandstadInformeFlexibility2016.pdf ) 

- En la publicación “El futuro del trabajo que queremos”, se recogen las aportaciones realizadas 
en la Conferencia Nacional Tripartita, celebrada en Madrid el 28 de marzo de 2017, (Gobierno 
de España, las Organizaciones Sindicales y las Organizaciones Empresariales) que constituye la 
primera aportación española al debate del El futuro del trabajo que queremos: un diálogo 
global  (http://www.ilo.org/global/topics/ future-of-work/WCMS_570288/lang--es/ index.htm ). 
Futuro del Trabajo de cara al centenario de la OIT. 

- Industry 4.0. A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of the Future 
(http://www.vdi.eu/fileadmin/vdi_de/redakteur/karriere_bilder/VDI-ASME__2015__ 
White_Paper_final.pdf ) 

Comentado [t2]: Ser interuniversitarios; Outorgar competencias 
profesionais; ter unha orientación laboral ou práctica; xustificar o 
apoio e colaboración de empresas e institucións do ámbito 
socioeconómico; ter garantidas ás prácticas do alumnado se están 
establecidas na memoria; cubrir a formación superior de persoal en 
áreas de elavada demanda laboral, ter carácter internacional. 

Comentado [Cm3R2]: Cumple los requisitos 



- Integration of Industry 4.0 in Education Programs (https://www.google.es/url?sa=t&rct 
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSjv7N0obcAhUH6RQKH
cQxCi8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imove-germany.de% 2Fcps%2 
Frde%2Fxbcr%2Fimove_projekt_de%2Fd_Education-Forum-2013_ Session2_Wuerslin 
.pdf&usg=AOvVaw2IAL9aY6EygPdrJA0eY9F- ) 

- Skills Needs Analysis for “Industry 4.0” Based on Roadmaps for Smart Systems 
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjsq7PV0Y
bcAhWGTcAKHUKbCIMQFghnMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.iit-
berlin.de%2Fde%2Fpublikationen%2Fskills-needs-analysis-for-industry-4-0201d-based-on-
roadmaps-for-smart-systems%2Fat_download%2Fdownload&usg= 
AOvVaw0W5qyYRIOtEpaJcumiz3tX ) 

- Industry 4.0. A discussion of qualifications and skills in the factory of the future 
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwir5MeE1YbcAhUsCcAKHb8oCYMQFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vdi.eu%2
Ffileadmin%2Fvdi_de%2Fredakteur%2Fkarriere_bilder%2FVDI-ASME__ 
015__White_Paper_final.pdf&usg=AOvVaw2w2HYGpmNfqg0xqnw8Vi3n ) 

 

- Xustificación da relación coa contorna social. 

Estudos do IGAPE en Galicia e outros a nivel nacional presentados na Memoria que poden ser 
consultados: 

- Informe “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” ( http://www.atiga.es/industria-4-0/ ) 
elaborado por Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA). 

- Informe "La digitalización: ¿Crea o destruye puestos de trabajo?" elaborado por Randstad 
Research. ( https://research.randstad.es/wp-
content/uploads/2017/05/RandstadInformeFlexibility2016.pdf ) 

- En la publicación “El futuro del trabajo que queremos”, se recogen las aportaciones realizadas 
en la Conferencia Nacional Tripartita, celebrada en Madrid el 28 de marzo de 2017, (Gobierno 
de España, las Organizaciones Sindicales y las Organizaciones Empresariales) que constituye la 
primera aportación española al debate del El futuro del trabajo que queremos: un diálogo 
global  (http://www.ilo.org/global/topics/ future-of-work/WCMS_570288/lang--es/ index.htm ). 
Futuro del Trabajo de cara al centenario de la OIT. 

- Industry 4.0. A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of the Future 
(http://www.vdi.eu/fileadmin/vdi_de/redakteur/karriere_bilder/VDI-ASME__2015__ 
White_Paper_final.pdf ) 

- Integration of Industry 4.0 in Education Programs (https://www.google.es/url?sa=t&rct 
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSjv7N0obcAhUH6RQKH
cQxCi8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imove-germany.de% 2Fcps%2 
Frde%2Fxbcr%2Fimove_projekt_de%2Fd_Education-Forum-2013_ Session2_Wuerslin 
.pdf&usg=AOvVaw2IAL9aY6EygPdrJA0eY9F- ) 

- Skills Needs Analysis for “Industry 4.0” Based on Roadmaps for Smart Systems 
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjsq7PV0Y
bcAhWGTcAKHUKbCIMQFghnMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.iit-
berlin.de%2Fde%2Fpublikationen%2Fskills-needs-analysis-for-industry-4-0201d-based-on-
roadmaps-for-smart-systems%2Fat_download%2Fdownload&usg= 
AOvVaw0W5qyYRIOtEpaJcumiz3tX ) 

- Industry 4.0. A discussion of qualifications and skills in the factory of the future 
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwir5MeE1YbcAhUsCcAKHb8oCYMQFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vdi.eu%2
Ffileadmin%2Fvdi_de%2Fredakteur%2Fkarriere_bilder%2FVDI-ASME__ 
015__White_Paper_final.pdf&usg=AOvVaw2w2HYGpmNfqg0xqnw8Vi3n ) 

  

- Participación de axentes externos na concepción e desenvolvemento do título 



En referencia á participación de axentes externos na concepción adxúntanse cartas de apoio ao 
mestrado en documento. 

- Prácticas garantidas para o alumnado. 

As prácticas están garantidas en base á experiencia no mestrado precedente no que xa se facían 
de xeito obrigatorio e pola lista de empresas coas que se contan convenios para pódelas facer e 
que pode consultarse na Memoria. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


