
 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA 

MÁSTER UNIVERSITARIO 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) 

A industria 4.0 estase a converter nun paradigma obrigado a desenvolver nas empresas 
produtivas e abrangue un conxunto de tecnoloxías e ferramentas que a súa vez levan 
consigo unhas estratexias e xeitos de realiza-la xestión por parte dos profesionais no sector 
da industria que compre coñecer para poder xestionar os cambios previstos nos vindeiros 
anos. A formación nestas tecnoloxías é quen de encaixar nos obxectivos estratéxicos para 
axudar ao mantemento e fortalecemento do carácter competitivo das empresas no futuro 
modelo industrial de Galicia. 

Danse as condicións e é o momento axeitado para desenvolver un título de máster en 
Industria 4.0 tendo en conta a demanda real no tecido industrial baseada nos contactos 
establecidos con asociacións, colexios profesionais, empresas, centros tecnolóxicos e 
demais axentes que amosan unha idea común de oportunidade e cooperación cara a 
implantación da titulación no curso 2019/20. Estes axentes están xa propondo accións 
formativas e de divulgación das necesidades no desenvolvemento curricular dos 
profesionais en competencias que teñen que ver coas demandas dos novos modelos 
industriais. Tamén é de destacar que a Estratexia de Investigación e Innovación propia 
para a Especialización intelixente (RIS3), coordinada pola Axencia GAIN, fai fincapé en 
que o incremento e mellora das condicións competitivas nas mais significativas industrias 
da economía galega é un dos mais importantes retos e que, para alcanzalo, débese 
incrementar a intensidade de implantación de tecnoloxías como as facilitadoras da 
industria 4.0, e buscar sinerxías entre os axentes relacionados das diferentes areas 
industrias. 

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 o sector estea ben preparado, existindo polo tanto unha necesidade formativa 
transversal de carácter interdisciplinario para acometer e responsabilizarse da xestión do 
cambio que suporán estas tecnoloxías. 

Ao respecto destas necesidades formativas, destaca a visión xeral de que os directivos 
precisan coñecer o concepto de industria 4.0 e as súas aplicacións nos seus respectivos 
sectores. No que respecta aos diferentes postos do cadro de mando nas empresas:  

- Para o nivel de xerencia: son precisos os coñecementos necesarios para a 
incorporación á estratexia das empresas do concepto de Industria 4.0, así como 
do estado da arte nesta materia. 

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

En base ao interese socioeconómico atopámonos un marco moi favorable para a 
implantación do título proposto, que se conxuga á perfección cos retos, prioridades e 
responsabilidades de todos os axentes concorrentes no sistema de innovación de Galicia. 



 

 

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

Tense presentado recentemente o proxecto Galicia 2030 no que se están a definir os perfís 
profesionais de futuro, novas titulacións e especialidades universitarias que deberían 
implantarse a partir do ano 2021. O proxecto, impulsado pola Consellería de Educación e 
desenvolvido pola Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA), foi presentado o 
pasado 4 de xullo no Centro de Innovación Cultural da Cidade da Cultura. Esta é unha 
aposta polo emprego 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 permitirá “formar ás mozas e mozos de hoxe en 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. A 
estratexia Galicia 2030 destaca a importancia que van ter para a sociedade as novas 
titulacións como o máster proposto, que constitúe unha oferta pioneira no noroeste 
peninsular de cara á formación dun novo perfil profesional que aspira a ser un referente 
na formación das persoas que sexan quen de xestionar a folla de ruta no cambio das 
empresas produtivas de cara a seguir o bo camiño na era dixital. 

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

A Universidade de Vigo ofrece tres dos catro grupos de titulacións STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), que son as chamadas a ser as que desempeñen un 
papel esencial no desenvolvemento das empresas no seu camiño cara a implantación ou 
achegamento á Industria 4.0. Ademais, o campus de Vigo está especializado en titulacións 
que dan resposta as necesidades no ámbito Tecnolóxico e de Enxeñarías, a través do 
Campus de Especialización “Vigo Tecnolóxico”, formando profesionais que poidan levar 
adiante novos retos, como son os que, neste caso, impón a industria 4.0. Ao ser un título 
proposto pola Escola de Enxeñería Industrial ven a renovar a oferta de másteres actual e, ó 
substituír a un ofertado ata agora, non supón nin crea desequilibrio territorial algún 
respecto a dita oferta. 

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” 

presentase unha completa xustificación da demanda do mercado laboral no ambito da 
titulación proposta, subliñando a necesidade de que este tipo de profesionais podan ser 
formados, entre outros axentes educativos, pola universidade galega. 

Nesta mesma liña “construtiva” de emprego, o estudo KPMG CEO Outlook, de Maio de 
2018, indica que o 68% dos CEOs españois cre que a robotización e a intelixencia artificial 
crearán máis emprego que o que destrúan nos próximos tres anos e, de feito, o 56% prevé 
incrementar o seu cadro de persoal entre un 6 e un 10% para atraer novo talento. 

Nun relatorio recente sobre innovación e tendencias de futuro no mercado laboral un 
informe de Randstad research denominado “future of work in the digital age, evidence 
from OECD countries”, indica que se prevén 1,25 millóns de empregos potenciais 



 

 

vinculados a actividades STEM en España nos próximos 5 anos, e as categorías máis 
demandadas no futuro máis próximo son as de “knowledge workers”, profesionais 
cualificados con capacidades dificilmente duplicables (en torno a un 38%), e a de 
“líderes”, profesionais con múltiples habilidades que poidan liderar cambios na 
organización, desenvolvemento e innovación (nun 35 %). Máis lonxe estarían os 
“traballadores técnicos” cun 18%, os “operarios” cun 5%, os “especialistas en oficios” cun 
3% e finalmente “especialistas de tarefas” con só un 2%. 

Por outra banda no mesmo relatorio, neste caso segundo a firma KPMG, afirmábase que o 
reto das novas competencias derivadas da transformación dixital vai ter como impactos 
máis visibles a aparición de novas profesións e un mercado laboral cambiante e dinámico 
creando unhas necesidades como: a adaptación e deseño de itinerarios académicos 
universitarios e de formación profesional, o fomento da colaboración empresa-sistema 
educativo e a reorientación de políticas activas, enfocando ao reciclaxe e adaptación 
continua. 

As empresas asesoradas pola firma KPMG, segundo indicase no relatorio antedito, na súa 
transformación cara a Industria 4.0, contemplan a necesidade de accións enfocadas á 
adaptación das competencias dos perfís profesionais e sinalan a dificultade de atopar perfís 
específicos neste ámbito. 

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

Nos mesmos estudos do IGAPE, citados no parágrafo anterior: 

- “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” 

xustifícase a ligazón do perfil profesional que se pretende formar co título proposto e os 
sectores estratéxicos contemplados, principalmente industriais e tecnolóxicos. Tamén se 
indica o seu previsible impacto, dado o seu carácter interdisciplinario, na transformación 
que afectará a toda a 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 máster farase énfase nas posibilidades de que os/as 
titulados/as, grazas a formación recibida, poidan acometer iniciativas de autoemprego, 
desenvolvendo funcións relacionadas coa xestión do cambio cara aos paradigmas da 
industria 4.0. A formación en este tipo de competencias se complementará en materias 
optativas nas que se adéstrarán habilidades profesionais nos futuros titulados, fomentando 
e conformando o carácter emprendedor. Ademais, a Universidade de Vigo, 
especificamente na Escola de Enxeñaría Industrial, fomenta este espírito emprendedor nos 
futuros titulados, despregando formación complementaria en cursos, seminarios e 
conferencias. 

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 os números de matrícula nas carreiras tecnolóxicas e de enxeñería nas 
universidades galegas, e atendendo ás previsións de necesidade que mostran os anteditos 



 

 

estudos sobre tendencias do futuro mercado laboral no referente a este tipo de titulacións, 
as previsións de solicitudes de matrícula deberían superar o número de prazas proposto 
para o título. 

Así, a oferta anual de prazas, cun total de 30 estudantes para as dúas Universidades 
participantes, que ademais cubrirán a demanda de dúas comunidades autónomas 
diferentes, considérase unha cantidade adecuada e factible, tendo en conta as xa citadas 
previsións de necesidade de formación nos contidos que forman parte do paradigma da 
industria 4.0. 

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

Se prevé un conxunto de medidas de detección temperá de posibles problemas que 
afecten á demanda ou orientación do título:  

- Por unha banda, implantaranse medidas dos resultados esperados no 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 máster e a súa influencia nas 
carreiras profesionais, e cales poden ser os aspectos claves do máster que teñen 
influído no mellor ou peor rendemento dos titulados nos postos de traballo para os 
que se espera teñan tido unha certa preparación especial. 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 estes, as empresas e, finalmente, a sociedade perciben 
o valor que están a ofrecer estes novos profesionais. 

- Por outra banda, é necesario subliñar que tanto a Universidade de Vigo como a 
Universidad de León teñen aprobadas e en funcionamento cadanseu Sistema de 
Garantía de Calidade, que contemplan mecanismos de actuación cara ao seguimento e 
avaliación dos títulos. 

- Finalmente, poñerase en marcha un comité asesor de cara ao seguimento e mellora do 
máster. Esta iniciativa, xurdida de contactos coa Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), vai ser quen de manter unha visión de conxunto entre os diferentes axentes 
do Sistema de Innovación de Galicia, que terán en conta as características e 
necesidades da demanda para poder tomar medidas de detección e, se fose necesario, 
de corrección para axustar a oferta do máster á demanda formativa requirida polos 
axentes participantes no devandito comité. 

4. Non duplicidade 

4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade 

As ensinanzas do título que se presenta van formar parte da oferta do SUG dentro do 
ámbito STEM, fortalecendo a oferta existente no campus de Vigo da Universidade de Vigo. 
Non existen problemas de duplicidade, xa que, até agora, non existe unha oferta unificada 
clara de formación específica orientada a profesionais que sexan quen de xestionar os 
cambios na industria debidos aos desafíos que ven impoñendo a aplicación e implantación 
dos novos paradigmas, como as “fábricas intelixentes”, “fábricas do futuro”, a “industria 
conectada”, a “Internet industrial das cousas”, a “fabricación dixital”, a “fabricación 
aditiva”, etc., termos que pódense resumir no xenérico elixido para este novo máster, como 
é o de Industria 4.0. 



 

 

 

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

Non existen coincidencias, en ningún caso superiores ao 50% dos créditos, en ningunha 
das titulacións da Universidade de Vigo, polo que o máster pode ser considerado como de 
non duplicidade dentro de dita universidade. 

Tampouco existen coincidencias relevantes en canto a obxectivos e contidos dentro do 
Sistema Universitario Galego, nin no ámbito da comunidade de Castilla y León, que 
configuran o espazo interunivesitario no que se ofrecerá a nova titulación, da que a 
Universidade de Vigo é a coordinadora. 

5. Outros 

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

A presente proposta de máster complementa e pódese conectar e estruturar 
adecuadamente cos graos, másteres e programas de doutoramento da Escola de Enxeñería 
Industrial do campus de Vigo, así como con outras titulacións do mesmo campus, como 
son as das Escolas de Enxeñería de Telecomunicación ou as da Escola de Enxeñería de 
Minas e Enerxía, potenciando a aposta estratéxica de Universidade de Vigo pola carreiras 
Tecnolóxicas e de Enxeñería, que ademais se articulan como ámbito de especialización de 
dito campus, co seu plan do Campus Vigo Tecnolóxico. As titulacións de grao que ofrecen 
os citados centros, así como as que oferta o centro que impartirá o máster na Universidade 
de León, serán as principais provedoras de alumnos para o máster proposto, aínda que 
tamén se espera captar alumnos doutros centros e universidades. 

Por outra banda, reforzará a oferta de titulacións de máster dentro do ámbito tecnolóxico 
nas universidades participantes, complementando e aproveitando sinerxías con outros 
másteres do ámbito industrial e das TIC. 

Finalmente, débese indicar que aínda que o máster está orientado á formación de perfiles 
profesionais, os egresados poderán acceder directamente aos estudos de doutoramento 
existentes nos citados ámbitos, dado o nivel de estudos que obterán. 

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

A Universidade de Vigo ten entre os seus ámbitos estratéxicos a Industria 4.0, tal como se 
reflexa na súa estratexia para o Campus de Especialización Vigo Tecnolóxico. Esta 
estratexia representa o proxecto de especialización do campus vigués como referente no 
ámbito da tecnoloxía, e que agrupa desde titulacións específicas como son as dos ámbitos 
da enxeñaría industrial, telecomunicación, biomédica ou minas e enerxía, ata centros de 
investigación como MTI, CINBIO, AtlanTTic, CIM ou CACTI, centros tecnolóxicos como 
Gradiant, Energylab ou Anfaco e o parque científico e tecnolóxico CITEXVI, onde 
empresas innovadoras e spin-off universitarias, exercen a súa actividade. 

Ademais a proposta é coherente cos acordos establecidos pola Universidade de Vigo e a 
Universidade de León nas reunións levadas a cabo neste último ano entre as dúas 
institucións en materia de colaboración educativa. 

5.3. Innovación docente e investigadora 

O carácter interuniversitario do máster levará implícito un fomento da utilización das TIC 
e novas tecnoloxías. Así, o uso de aulas dotadas con equipamento de videoconferencia e 
ferramentas de traballo colaborativo faise imprescindible para o desenvolvemento da 
docencia, xa que participarán docentes localizados cada un no seu centro. 



 

 

No caso das prácticas empregaranse principalmente os medios dos laboratorios locais de 
cada centro, se ben tamén se utilizarán as novas tecnoloxías en aquelas materias que o 
permitan mediante aplicacións ou software de rede. 

5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade 

5.5. Calquera outra motivación 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: MÁSTER 

1. Acreditación do cumprimento de polo menos tres requisitos dos previstos no artigo 5.2 do 
Decreto 222/2011. 

 
i. Ser interuniversitario. 

O Máster en Industria 4.0 ofrecerase conxuntamente por dous centros: a Escola de 
Enxeñería Industrial de Vigo, da Universidade de Vigo, e a Escuela de Ingeniería Industrial, 
Informática y Aeronáutica de León, da Universidad de León. 

 
ii. Ter 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 xa empezando 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 ás condicións que imporán as novas necesidades que xorden 
da aplicación e implantación destes novos paradigmas. O máster oriéntase á cubrir estas 
necesidades de formación, cunha orientación práctica de cara a ter un efecto claro e 
inmediato sobre o contorno económico e industrial. 
 

iii. Xustificar o apoio e colaboración de empresas e institucións do ámbito 
socioeconómico. 
Durante a definición do plan de estudios do máster establecéronse diversos contactos 
con asociacións empresariais, colexios profesionais, empresas relevantes do sector e 
outros organismos, que realizaron aportacións de relevancia. Todos estes contactos 
foron fundamentais para definir aspectos da titulación como son a xustificación da 
necesidade do título, a súa demanda empresarial e social, o perfil de ingresos dos 
estudantes ou algúns dos contidos e materias. 
 
Compre destacar neste punto que estes contactos non se limitan á etapa de definición 
da titulación, senón que se manterán de cara á implantación, impartición e seguimento 
da titulación. Así, vaise poñer en marcha, en colaboración coa Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), un comité de seguimento do máster no que se pretende que 
participe a propia GAIN, o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), os 
clústeres de empresas máis estreitamente relacionados coa temática da titulación, así 
como algunha das empresas de maior entidade en Galicia. Tamén se está traballando 
na elaboración dun convenio para a participación destas empresas e organizacións nas 
actividades do máster de diversas formas, como poden ser, entre outras, a proposta de 
docentes, visitas de formación, bolsas ou premios. 
 
Como mostra do interese no máster e na participación nestas actividades a poñer en 
marcha, ao final deste documento inclúense algunhas copias das cartas de apoio e 
expresións de interese de diferentes organismos e asociacións. 

 
  



 

 

iv. Ten garantidas as prácticas do alumnado. 
En relación coas diferentes titulacións que imparten, as dúas escolas que impartirán o 
máster crearon ao longo do tempo e manteñen un importante número de convenios e 
contactos con empresas no ámbito da titulación proposta, que inclúen, entre outros 
obxectivos, a realización de prácticas, polo que pode garantirse a realización destas por 
parte do alumnado. Ademais, este traballo desenvolvido coas empresa vai ser reforzado 
polo novo título, xa que o que se pretende é formar novos perfís profesionais que sexan 
aínda máis favorecedores para as empresas colaboradoras. 

 
v. Cubrir a formación superior de persoal en áreas de elevada demanda laboral. 

Tal como expón no apartado 2.1 o crecemento esperado as demandas de emprego de 
titulados STEM nos próximos 5 anos van ser de 1,25 millóns dos cales máis do 70% 
esperase que sexan traballadores cualificados para traballar con coñecemento, para 
liderar cambios, e con competencias técnicas. Se a isto engadimos que actualmente non 
hai profesionais STEM suficientes para cubrir esa demanda e, ademais, a incardinación 
do título proposto na RIS3 galega e nas liñas estratéxicas do Sistema de Innovación de 
Galicia, podemos entender que a demanda laboral de profesionais con coñecementos 
interdisciplinarios, con competencias dixitais e que dominen as tecnoloxías 
facilitadoras para a implantación dos paradigmas da industria 4.0 nas empresas 
produtivas necesita ser cuberta adecuadamente, ao que pode contribuír de xeito 
relevante o máster proposto. Polo tanto, podemos concluír que a presente proposta 
está a responder a unha necesidade real e oportuna do mercado laboral. 

 
2. Xustificación da previsión mínima de 20 alumnos/as de novo ingreso 
 

i. O carácter interuniversitario do máster a impartir por dúas universidades de diferentes 
comunidades autónomas vai ter un ámbito xeográfico maior que o que tiña o título 
precedente, polo que o número de titulados cada ano das dúas universidades 
organizadoras que compren co perfil de ingreso é, evidentemente, superior que ao 
dunha soa universidade. Tamén se deberían considerar os posibles efectos sinerxéticos 
dunha oferta feita dende dúas universidades conxuntamente, o que pode dar lugar a 
unha imaxe máis robusta cara a potenciais estudantes procedentes doutras 
universidades. 

 
ii. Se deben ter en conta os elevados números de matrícula actuais nos graos 

directamente relacionados co máster proposto nas universidades de Galicia e de 
Castilla y León, o que sumado ás previsións de demanda de prazas entre profesionais 
de empresas dos sectores produtivos graduados fai tempo, dadas ás necesidades 
formativas detectadas, permite supoñer que as previsións de solicitudes de matrícula 
superen o número de prazas proposto para o título. 

 
Todo elo fai pensar que a previsión de oferta de 30 estudantes de novo ingreso parece 
axustarse de xeito adecuado, e incluso prudente, á demanda deste tipo de titulados que 
poderá absorber o tecido produtivo das dúas comunidades autónomas nas que se impartirá 
o máster. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


