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    PPllaann  AAññoo  22000044    

  

  

11..33..11..  MMoodduulloo  ::  IIMMPPAARR  ––  QQuuiinnttoo  

  

11..33..22..CCoorrrreellaattiivvaass  AAnntteerriioorreess    

  

  

        MMaatteemmááttiiccaa  AApplliiccaaddaa  

          TTooppooggrraaffííaa  II  

      TTeeoorrííaa  ddee  EErrrroorreess  yy  CCoommppeennssaacciióónn  

      DDiibbuujjoo  TTooppooggrrááffiiccoo  yy  CCaarrttooggrrááffiiccoo  

  

11..33..33..  CCoorrrreellaattiivvaass  PPoosstteerriioorreess  

  

  

      SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  

TTeelleeddeetteecccciióónn  

GGeeooddeessiiaa  

MMeennssuurraa                  

  

  

  



11..44..  OObbjjeettiivvooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  ppllaann  ddee  eessttuuddiiooss..  

  

**    PPrrooppoorrcciioonnaarr  aall  eessttuuddiiaannttee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  nneecceessaarriiooss  qquuee  llee  ppeerrmmiittaann  

ddeetteerrmmiinnaarr  ccoottaass  yy  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  aallttuurraass  ddee  ppuunnttooss  yy  llíínneeaass  ssoobbrree  llaa  ccoorrtteezzaa  

tteerrrreessttrree  yy  rreeaalliizzaarr  lleevvaannttaammiieennttooss  aallttiimmééttrriiccooss  ccoonn  ssuu  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  

rreepprreesseennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa..  

  

**  CCoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  mmaanneejjoo  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ssee  

ppuueeddeenn  uuttiilliizzaarr  ppaarraa  ttaall  ffiinn..  

  

  

11..55..  CCoonntteenniiddooss  mmiinniimmooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  ppllaann  ddee  eessttuuddiiooss..  

  

CCoonncceeppttooss  ggeenneerraalleess..  MMééttooddooss  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  aallttiimmééttrriiccaa..  NNiivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa..  

NNiivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa..  NNiivveellaacciióónn  BBaarroommééttrriiccaa..  RReelleevvaammiieennttooss  ppllaanniiaallttiimmééttrriiccooss..  

TTaaqquuiimmeettrrííaa  cclláássiiccaa  yy  eelleeccttrróónniiccaa..  MMééttooddooss  iinneerrcciiaalleess..  MMooddeellooss  ddiiggiittaalleess  ddeell  tteerrrreennoo..  

TTooppooggrraaffííaa  mmiinneerraa..  LLeevvaannttaammiieennttooss  hhiiddrrooggrrááffiiccooss..  PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  ddaattooss..  

RReepprreesseennttaacciióónn  hhiiddrrooggrrááffiiccaa..  RReeppllaanntteeooss  ppllaanniiaallttiimmééttrriiccooss..  TTooppooggrraaffííaa  ssuubbtteerrrráánneeaa..  

AApplliiccaacciioonneess  oorriieennttaaddaass  mmeeddiiaannttee  eell  uussoo  ddee  ccoommppuuttaaddoorraass..  

  

11..66..  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  sseemmaannaall  yy  ttoottaall..  

  

  77  hhoorraass  sseemmaannaalleess  

  110055  hhoorraass  ppoorr  mmóódduulloo  

  

  

  

11..77..  AAññoo  AAccaaddeemmiiccoo  22001122..    



  

22..  PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  

  

22..11..  UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa  ccoommoo  ttrraammoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ddiisscciipplliinnaa::  

EEll  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  eess  ddee  ssuummaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ppaarraa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  ddeesseeaann  

rreeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  ddee  IInnggeenniieerrííaa  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ssuuss  rraammaass,,  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  eess  

iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oottrraass  pprrooffeessiioonneess  ccoommoo  sseerr  llaa  AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  llaa  GGeeoollooggííaa..  

NNooss  ppeerrmmiittee  ddeetteerrmmiinnaarr  ppoossiicciioonneess  rreellaattiivvaass  oo  aabbssoolluuttaass  ddee  ppuunnttooss  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  aassíí  

ccoommoo  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  uunnaa  ppoorrcciióónn  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrreessttrree..  

EEnn  ssiinntteessiiss  ssee  eessttuuddiiaann  mmééttooddooss  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  hhaacceerr  mmeeddiicciioonneess  ssoobbrree  eell  tteerrrreennoo  

aa  ffiinn  ddee  ccoonnoocceerr  cciieerrttooss  ppaarráámmeettrrooss  qquuee  iinntteerreessaann  oo  lllleevvaarr  aa  eessttee  ddaattooss  ccoonnoocciiddooss  oo  

ccaallccuullaaddooss  yy  aaddeemmááss  rreeaalliizzaarr  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa  oo  aannaallííttiiccaa  ddeell  mmiissmmoo..  

EEnn  eessttaa  mmaatteerriiaa  ssee  vvee  aaqquueellllaa  ppaarrttee  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  aallttiimmeettrrííaa  yy  llaa  

ppllaanniiaallttiimmeettrrííaa  ssiimmuullttáánneeaa,,  iinncclluuyyeennddoo  ssuu  rreepprreesseennttaacciióónn  yy  ccaassooss  eessppeecciiaalleess..    

    

22..22..  CCoonnoocciimmiieennttooss  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  pprreevviiaass  qquuee  ppeerrmmiitteenn  eennccaarraarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  

aassiiggnnaattuurraa  

PPaarraa  ssuu  aapprreennddiizzaajjee  ssee  nneecceessiittaann  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  aanntteerriioorreess  ddee  MMáátteemmááttiiccaass  

eenn  ggeenneerraall  yy  ddee  GGeeoommeettrrííaa  aannaallííttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddeessccrriippttiivvaa  yy  pprrooyyeeccttiivvaa  ((  ppaarraa  ddaarr  uunnaa  

iiddeeaa  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  GGeeoommeettrrííaa  eenn  llaa  TTooppooggrraaffííaa  bbaassttaa  mmeenncciioonnaarr  qquuee  aa  vveecceess  ssee  

llaa  ssoollííaa  llllaammaarr  GGeeoommeettrrííaa  PPrrááccttiiccaa  ));;  eessttaass  cciieenncciiaass  ssoonn  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  ssuuss  ffóórrmmuullaass  yy  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  ssee  pprreesseennttaann..  

SSoonn  nneecceessaarriiooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddee  FFííssiiccaa  ppaarraa  ppooddeerr  eexxpplliiccaarr  oo  ccoommpprreennddeerr  eell  

iinnssttrruummeennttaall  qquuee  ssee  eemmpplleeaa  yy  cciieerrttooss  pprroocceessooss  qquuee  ssee  pprroodduucceenn  eenn  eell  ppllaanneettaa  yy  ssoonn  

uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  hhaacceerr  ddeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  vvaalloorreess..  TToommaa  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddee  llaa  QQuuíímmiiccaa  

ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ffóórrmmuullaass  yy  vvaarriiaacciioonneess  ddee  ffeennóómmeennooss  tteerrrreessttrreess  oo  iinnssttrruummeennttaalleess..  

CCoommoo  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  mmuucchhaass  vveecceess  sseerráá  nneecceessaarriiooss  rreepprreesseennttaarrllooss  eenn  uunn  ppllaannoo  oo  

ppuueeddee  sseerr  nneecceessaarriioo  lleeeerr  ppllaannooss  oo  ggrrááffiiccooss  ppaarraa  eexxttrraaeerr  ddee  eellllooss  ddaattooss,,  eess  qquuee  ssoonn  

nneecceessaarriiooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddee  DDiibbuujjoo..  

  



  

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

33..11..  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  

AAll  ffiinnaalliizzaarr  llaa  mmaatteerriiaa  llooss  aalluummnnooss  ddeebbeenn  tteenneerr  ::  

CCoonnoocciimmiieennttooss  bbáássiiccooss  yy  eesscceenncciiaalleess  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaann  ddeetteerrmmiinnaarr  ppoossiicciióónn  oo  ccoottaass  ddee  

ppuunnttooss  óó  llíínneeaass  ssoobbrree  llaa  ccoorrtteezzaa  tteerrrreessttrree  oo  eessttaa  eenn  ggeenneerraall,,  ccoonn  ddeettaalllleess  yyaa  sseeaann  nnaattuurraalleess  

oo  aarrttiiffiicciiaalleess..  

CCoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  mmaanneejjoo  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ssee  

ppuueeddeenn  uuttiilliizzaarr  ppaarraa  eessee  ffiinn..  

33..22..  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

AAll  ffiinnaalliizzaarr  llaa  mmaatteerriiaa  llooss  aalluummnnooss  ddeebbeenn    ::  

AApprreennddeerr  llooss  ddiissttiinnttooss  mmééttooddooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunn  lleevvaannttaammiieennttoo  aallttiimmééttrriiccoo  oo  

ppllaanniiaallttiimmééttrriiccoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  yy  sseerr  ccaappaazz  ddee  eelleeggiirr  eell  mmaass  ccoonnvveenniieennttee  ppaarraa  

ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  oo  mmoommeennttoo,,  rreeaalliizzaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  ééll  mmiissmmoo  oo  ddiirriiggiieennddoolloo..  

PPooddeerr  mmaanneejjaarr  llooss  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  iinnssttrruummeennttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llooss  ttrraabbaajjooss,,  

ppooddeerr  eelleeggiirr  eennttrree  eellllooss,,  yyaa  sseeaa  qquuee  eexxiissttaann  eenn  ppllaazzaa  oo  nnoo  yy  sseerr  ccaappaacceess  ddee  eennsseeññaarr  ssuu  

mmaanneejjoo..  

PPooddeerr  oobbtteenneerr  llooss  ddaattooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  ddiibbuujjoo  ddeell  ppllaannoo  ttooppooggrrááffiiccoo  oo  llaa  ccaarrttooggrraaffííaa  

qquuee  ccoorrrreessppoonnddiieerree..  

PPooddeerr  aapplliiccaarr  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ppaarraa  aannaalliizzaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccaa  

aaccttuuaall,,  iinntteerrpprreettaannddoo  llaa  rreeaalliiddaadd  pprroovviinncciiaall  yy  nnaacciioonnaall,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  ssíí  ssoolloo  oo  aaccttuuaannddoo  eenn  

eeqquuiippooss  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss..  

TTeenneerr  ccaappaacciiddaadd  ee  iinntteerrééss  ppaarraa  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  tteemmaass  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ttooppooggrraaffííaa..  

TTeenneerr  iinntteerrééss  eenn  eessttaarr  ssiieemmpprree  aatteennttooss  aa  nnuueevvooss  aavvaanncceess  cciieennttííffiiccooss  oo  tteeccnnoollóóggiiccooss  qquuee  

ppeerrmmiittaann  mmeejjoorraass  eenn  llooss  mmééttooddooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  yy  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss  

oobbtteenniiddooss..  



  

44..  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

  

44..11..  PPrrooggrraammaa  SSiinnttééttiiccoo  

  

UUnniiddaadd  11  --  IInnttrroodduucccciióónn  yy  ggeenneerraalliiddaaddeess  

CCoonncceeppttoo,,  nneecceessiiddaaddeess  yy  oobbjjeettoo  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa..  GGeenneerraalliiddaaddeess..  

  

UUnniiddaadd  22  --  NNiivveellaacciióónn  GGeeoommééttrriiccaa  

MMééttooddooss,,  iinnssttrruummeennttooss,,  eerrrroorreess  yy  pprrááccttiiccaa  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa..  

  

UUnniiddaadd  33  --  NNiivveellaacciióónn  TTrriiggoonnoommééttrriiccaa  

MMééttooddoo,,  ffóórrmmuullaass,,  iinnssttrruummeennttooss,,  eerrrroorreess  yy  pprrááccttiiccaa  ddee  nniivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa..  

  

UUnniiddaadd  44  --  EEssttaaddiimmeettrrííaa  yy  TTaaqquuiimmeettrrííaa  

CCoonncceeppttoo  ee  iinnssttrruummeennttooss,,  ffóórrmmuullaass  yy  mmééttooddooss,,  pprrááccttiiccaa..  TTaaqquuíímmeettrrooss  aauuttoorrrreedduuccttoorreess..  

TTaaqquuiimmeettrrííaa  ggrrááffiiccaa..  TTaaqquuiimmeettrriiaa  eelleeccttrróónniiccaa  

  

UUnniiddaadd  55  --  TTooppooggrraaffííaa  EEssppeecciiaall  

TTooppooggrraaffííaa  ssuubbtteerrrráánneeaa  --  LLeevvaannttaammiieennttooss  hhiiddrrooggrrááffiiccooss  ––  LLeevv..  bbaarroommééttrriiccooss  

  

UUnniiddaadd  66  --  RReepprreesseennttaacciióónn  ddeell  RReelliieevvee  TTeerrrreessttrree  

EEll  ppllaannoo  ttooppooggrrááffiiccoo..  FFoorrmmaass  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  rreelliieevvee..  CCoonnffeecccciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  

ddee  ppllaannooss..  

  

  

  

  

  



44..22..  AArrttiiccuullaacciioonn  TTeemmááttiiccaa  
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44..33..  PPrrooggrraammaa  AAnnaallííttiiccoo  

  

UUnniiddaadd  11  --  IInnttrroodduucccciióónn  yy  ggeenneerraalliiddaaddeess  

IInnttrroodduucccciióónn  ::  

CCoonncceeppttoo  ddee  TTooppooggrraaffííaa  --  AAssppeeccttoo  hhiissttóórriiccoo  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  --  NNeecceessiiddaaddeess  yy  oobbjjeettoo  ddee  

llaa  TTooppooggrraaffííaa  --  RReellaacciioonneess  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  ccoonn  llaa  GGeeooddeessiiaa  yy  llaa  CCaarrttooggrraaffííaa  --  

AAccttiivviiddaaddeess  yy  ddiivviissiioonneess  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa  --  CCllaassiiffiiccaacciióónn  --  

GGeenneerraalliiddaaddeess  ::  

DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  pplloommaaddaa  --  SSuuppeerrffiicciieess  ddee  nniivveell  ,,  ccoonncceeppttoo  ddee  ggeeooiiddee  --NNiivveell  mmeeddiioo  ddeell  

mmaarr  --  CCoottaa  yy  ddeessnniivveell  --  DDeessnniivveell  vveerrddaaddeerroo  yy  ddeessnniivveell  aappaarreennttee  --  FFaallttaa  ddee  ppaarraalleelliissmmoo  

eennttrree  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  nniivveell  --  CCoottaass  oorrttoommééttrriiccaass  yy  ddiinnáámmiiccaass  --    

  

UUnniiddaadd  22  --  NNiivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  

GGeenneerraalliiddaaddeess  yy  mmééttooddooss  ddee  nniivveellaacciióónn  ::  

FFuunnddaammeennttooss  --  NNiivveellaacciióónn  ssiimmppllee  yy  nniivveellaacciióónn  ccoommppuueessttaa  --  MMééttooddoo  ddeell  ppuunnttoo  mmeeddiioo  --  

MMééttooddoo  ddeell  ppuunnttoo  eexxttrreemmoo  --  MMééttooddoo  ddee  eessttaacciioonneess  eeqquuiiddiissttaanntteess  --  MMééttooddoo  ddee  eessttaacciioonneess  

rreeccíípprrooccaass  --  IIttiinneerraarriioo  ddee  nniivveellaacciióónn,,  ccoonncceeppttooss,,  ddaattooss  yy  ffoorrmmuullaarriiooss  --  NNiivveellaacciióónn  ddee  

llíínneeaass,,  ppeerrffiilleess  lloonnggiittuuddiinnaalleess  yy  ttrraannssvveerrssaalleess,,  ddaattooss,,  ffoorrmmuullaarriiooss  yy  ttrraazzaaddoo  --  NNiivveellaacciióónn  

ddee  ssuuppeerrffiicciieess  --  MMééttooddooss  eessppeecciiaalleess  ddee  nniivveellaacciióónn  --  NNiivveellaacciióónn  ddee  pprreecciissiióónn  --  DDiivviissiióónn  

ddee  llaa  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  --  

IInnssttrruummeennttooss  ppaarraa  nniivveellaacciióónn  ::  

MMiirraass  ddee  nniivveellaacciióónn,,  ttiippooss  yy  aacccceessoorriiooss  --  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  eeqquuiiaallttíímmeettrroo  --  CCllaassiiffiiccaacciióónn  

ddee  llooss  eeqquuiiaallttíímmeettrrooss  --  CCoommpprroobbaacciioonneess  yy  ccoorrrreecccciioonneess  --  DDiissppoossiittiivvooss  eessppeecciiaalleess  --    

EErrrroorreess  ddee  llaa  NNiivveellaacciióónn  GGeeoommééttrriiccaa  ::  

EErrrroorr  ddee  eessffeerriicciiddaadd  --  DDee  rreeffrraacccciióónn  --  DDee  ffaallttaa  ddee  ppaarraalleelliissmmoo  eennttrree  eell  eejjee  ddee  nniivveell  yy  eell  

eejjee  ddee  ccoolliimmaacciióónn  --  HHuunnddiimmiieennttoo  ddeell  iinnssttrruummeennttoo  --  HHuunnddiimmiieennttoo  ddee  llaa  mmiirraa  --  

HHoorriizzoonnttaalliizzaacciióónn  iinneexxaaccttaa  ddeell  nniivveell  --  FFaallttaa  ddee  vveerrttiiccaalliiddaadd  ddee  llaa  mmiirraa  --  LLoonnggiittuudd  

iinneexxaaccttaa  ddee  llaa  mmiirraa  --  DDee  lleeccttuurraa  --    CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  eerrrroorreess  --  AApplliiccaacciióónn  ddee  llaa  tteeoorrííaa  

ddee  eerrrroorreess,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  eerrrroorr  --  TToolleerraanncciiaass  --  



NNiivveellaacciióónn  LLaasseerr  --  ccoonncceeppttoo  ee  iinnssttrruummeennttooss  --  

PPrrááccttiiccaa  ddee  NNiivveellaacciióónn  GGeeoommééttrriiccaa  

  

UUnniiddaadd  33  --  NNiivveellaacciióónn  TTrriiggoonnoommééttrriiccaa  

MMééttooddoo  ggeenneerraall  yy  ffóórrmmuullaass  ffuunnddaammeennttaalleess  ::  

TTeeoorrííaa  ddee  llaa  nniivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa  --  MMééttooddoo  ppaarraa  ddiissttaanncciiaass  ccoorrttaass  --  FFóórrmmuullaass  

ffuunnddaammeennttaalleess  --  MMééttooddoo  ppaarraa  ddiissttaanncciiaass  llaarrggaass  --  FFóórrmmuullaass  ffuunnddaammeennttaalleess  --  NNiivveellaacciióónn  

ttrriiggoonnoommééttrriiccaa  ddeessddee  eell  mmeeddiioo  --  NNiivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa  ssiimmuullttáánneeaa  yy  rreeccíípprrooccaa  --  

CCáállccuulloo  ddee  llaa  ccoonnssttaannttee  KK  --  

IInnssttrruummeennttoo  ::  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  tteeooddoolliittoo  rreellaattiivvaa  aa  mmeeddiicciióónn  ddee  aanngguullooss  vveerrttiiccaalleess  --  CCoonnddiicciioonneess  

ccoonnssttrruuccttiivvaass  ddeell  tteeooddoolliittoo  rreellaattiivvaa  aa  mmeeddiicciióónn  ddee  áánngguullooss  vveerrttiiccaalleess  --  DDiissppoossiicciioonneess  

ccoonnssttrruuccttiivvaass  rreellaattiivvaass  aa  llaa  mmeeddiicciióónn  ddee  áánngguullooss  vveerrttiiccaalleess  --  DDiissttiinnttaa  ggrraadduuaaccííoonn  ddee  

áánngguullooss  vveerrttiiccaalleess  --  MMeeddiicciióónn  yy  ccáállccuulloo  ddee  áánngguullooss  vveerrttiiccaalleess  yy  ddiissttaanncciiaass  cceenniittaalleess  --  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  ooppeerraattiivvooss  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  tteeooddoolliittooss  --    

EErrrroorreess  ddee  llaa  NNiivveellaacciióónn  TTrriiggoonnoommééttrriiccaa  ::  

EErrrroorr  ddee  íínnddiiccee  --  CCáállccuulloo  yy  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  eerrrroorr  ddee  íínnddiiccee  --  EErrrroorr  ddee  eessffeerriicciiddaadd  tteerrrreessttrree  

--  EErrrroorr  ddee  rreeffrraacccciióónn  --  EErrrroorr  ppoorr  ffaallttaa  ddee  vveerrttiiccaalliiddaadd  ddee  llaa  mmiirraa  --  IInnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  

ddiissttaanncciiaa  --  IInnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  rreeffrraacccciióónn  --  EErrrroorr  eenn  llaa  mmeeddiicciióónn  ddeell  áánngguulloo  vveerrttiiccaall  --    

PPrrááccttiiccaa  ddee  uunnaa  NNiivveellaacciióónn  TTrriiggoonnoommééttrriiccaa  --  

  

UUnniiddaadd  44  --  EEssttaaddiimmeettrrííaa  yy  TTaaqquuiimmeettrrííaa  

CCoonncceeppttooss,,  ffóórrmmuullaass  ee  iinnssttrruummeennttooss  

CCoonncceeppttoo  ddee  eessttaaddiimmeettrrííaa  --  TTeeoorrííaa  ddeell  aanntteeoojjoo  ddiiaassttiinnoommééttrriiccoo  --  FFóórrmmuullaa  ffuunnddaammeennttaall  ddee  

llaa  ddiissttaanncciiaa  --  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ssiimmuullttáánneeaa  ddee  llaass  ccoonnssttaanntteess  --  CCoonncceeppttoo  ddee  ttaaqquuiimmeettrrííaa  --  

IInnssttrruummeennttooss  ttaaqquuiimmééttrriiccooss  --  CCaassoo  ddee  vviissuuaalleess  iinncclliinnaaddaass  --  FFóórrmmuullaass  ppaarraa  ccaallccuullaarr  llaa  

ddiissttaanncciiaa  yy  eell  ddeessnniivveell  --  FFóórrmmuullaass  eexxááccttaass  --  PPoossiicciióónn  ppllaanniiaallttiimmééttrriiccaa  ddee  ppuunnttooss  --  PPllaanniillllaa  

ddee  oobbsseerrvvaacciioonneess  --  MMooddooss  ddee  ooppeerraarr  eenn  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  ppuunnttooss  bbáássiiccooss  --  LLeevvaannttaammiieennttoo  

ddee  ddeettaalllleess  --  EEnnllaaccee  ddee  EEssttaacciioonneess  --  



EErrrroorreess  ddee  llaa  ttaaqquuiimmeettrrííaa  ::  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  eerrrroorr  eenn  llaass  mmeeddiicciioonneess  --  IInnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  ccoonnssttaannttee  KK  --  EErrrroorr  ppoorr  

eeffeeccttoo  ddee  llaa  rreeffrraacccciióónn  --  EErrrroorr  ppoorr  eeffeeccttoo  ddee  llaa  rreevveerrbbeerraacciióónn  --  EErrrroorr  ppoorr  ffaallttaa  ddee  

vveerrttiiccaalliiddaadd  ddee  llaa  mmiirraa  --  MMaaxxiimmaa  ddiissttaanncciiaa  iinnssttrruummeennttoo  //  mmiirraa  --  

TTaaqquuiimmeettrrííaa  eelleeccttrróónniiccaa  ::  

IInnssttrruummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  ..  EEssttaacciióónn  ttoottaall  --  LLiibbrreettaa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  ccaammppoo  --  PPrrooggrraammaass  

ccoommppuuttaacciioonnaalleess..  

GG..  PP..  SS..  TTooppooggrrááffiiccooss  ––  UUttiilliizzaacciióónn  eenn  ttaaqquuiimmeettrrííaa  yy  nniivveellaacciióónn..  

  

UUnniiddaadd  55  --  TTooppooggrraaffiiaa  EEssppeecciiaall  

LLeevvaannttaammiieennttooss  ssuubbtteerrrráánneeooss  ::  

GGeenneerraalliiddaaddeess  --  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  iinnssttrruummeennttaall,,  ooppeerraaddoorr  yy  mmééttooddooss  --  DDiiffeerreenncciiaass  eennttrree  

ppoolliiggoonnaall  tteerrrreessttrree  yy  ssuubbtteerrrráánneeaa  --  FFoorrmmaass  ddee  ppeenneettrraacciióónn  aall  tteerrrreennoo  --  TTrraannssmmiissiióónn  ddee  

ddaattooss  aall  iinntteerriioorr,,  ppuunnttooss  ddee  aappooyyoo  ::  mmééttooddooss  ggrraavviimmééttrriiccooss  ,,  mmééttooddooss  óóppttiiccooss  yy  mmééttooddooss  

nnoo  ccoonnvveenncciioonnaalleess  ;;  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ::  ccoonn  cciinnttaa,,  mmééttooddoo  ddee  FFiirrmmiinnyy,,  mmééttooddooss  

nnoo  ccoonnvveenncciioonnaalleess  ;;  ttrraannssmmiissiióónn  ddeell  aacciimmuutt  ::  mmééttooddooss  ccoonn  pplloommaaddaa,,  óóppttiiccooss,,  tteeooddoolliittoo,,  

bbrruujjuullaass  ,,  tteeooddoolliittoo  ggiirroossccóóppiiccoo  --  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  áárreeaass  yy  vvoollúúmmeenneess  --  

  

LLeevvaannttaammiieennttooss  hhiiddrrooggrrááffiiccooss  ::    

GGeenneerraalliiddaaddeess  --  DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  ppllaanniimmééttrriiccaass  yy  aallttiimmééttrriiccaass  --  LLaass  ssoonnddaass  ::  ddee  mmaannoo,,  

mmeeccáánniiccaass,,  mmiixxttaass  yy  eeccooiiccaass  --  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ssoonnddaajjeess  --  NNiivveell  ddee  rreedduucccciióónn  --  EEll  

SSppaarrbbuuooyy  --  IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  hhoorraa  --    

MMééttooddooss  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ssoonnddaajjeess  --  

  

LLeevvaannttaammiieennttooss  bbaarroommééttrriiccooss  

MMééttooddoo  ggeenneerraall  yy  ffóórrmmuullaass  ffuunnddaammeennttaalleess  --  TTeeoorrííaa  ddee  llaa  NNiivveellaacciióónn  BBaarroommééttrriiccaa  --  

FFóórrmmuullaass  ddee  llaa  NNiivveellaacciióónn  BBaarroommééttrriiccaa  --  AAllttuurraass  bbaarroommééttrriiccaass  bbrruuttaass  --    

LLooss  bbaarróómmeettrrooss  --  EEll  aanneerrooiiddee  --  CCoorrrreecccciioonneess  --    

PPrrááccttiiccaa  ccoonn  aanneerrooiiddeess      



UUnniiddaadd  66  --  RReepprreesseennttaacciióónn  ddeell  RReelliieevvee  tteerrrreessttrree  ::  

EEll  ppllaannoo  ttooppooggrrááffiiccoo  ::  

GGeenneerraalliiddaaddeess  --  SSuuss  ddiissppoossiicciioonneess  --  EElleemmeennttooss  qquuee  ddeebbee  pprreesseennttaarr  --  SSiiggnnooss  

ccoonnvveenncciioonnaalleess  --  FFoorrmmaass  ddeell  rreelliieevvee  --  PPuunnttooss  qquuee  ddeeffiinneenn  uunn  tteerrrreennoo  --  

EEll    ppllaannoo  aaccoottaaddoo  ::  CCoonncceeppttoo  --  DDiissppoossiicciioonneess  --  

CCuurrvvaass  ddee  NNiivveell  ::  CCoonncceeppttoo  --  EEqquuiiddiissttaanncciiaa  nnaattuurraall  yy  ggrrááffiiccaa  --  pprrooppiieeddaaddeess  ddee  llaass  ccuurrvvaass  

ddee  nniivveell  --  CCoonnddiicciioonneess  qquuee  ddeebbeenn  ccuummpplliirr  --  SSeemmeejjaannzzaa  aa  ssuuppeerrffiicciiee  ppoolliiééddrriiccaa  --  TTrraazzaaddoo  

ddee  ccuurrvvaass  ddee  nniivveell  --  IInntteerrppoollaacciióónn  lliinneeaall  aannaallííttiiccaa  --  IInntteerrppoollaacciióónn  mmeeddiiaannttee  ddiiaaggrraammaa  ddee  

ppaarraalleellaass  --  IInntteerrppoollaacciióónn  mmeeddiiaannttee  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ddiibbuujjoo  ––  

PPrrooggrraammaass  ddee  ccoommppuuttaaddoorraa  ppaarraa  rreepprreesseennttaarr  ddaattooss  yy  rreelliieevvee..  MMooddeellooss  ddiiggiittaalleess  ddee  

tteerrrreennoo..  

CCaappaass  hhiippssoommééttrriiccaass  yy  ccaappaass  bbaattiimmééttrriiccaass  ::  CCoonncceeppttoo  --  RReepprreesseennttaacciióónn  --  

PPrrááccttiiccaass  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  rreelliieevvee  tteerrrreessttrree  



  

44..  44..  PPRROOGGRRAAMMAA    YY  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  PPRRAACCTTIICCOOSS  

  

**  11ºº  SSeemmaannaa  --  IInnttrroodduucccciióónn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TTrraattaaddoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aassiisstteenncciiaa  yy  rreegguullaarriizzaacciióónn  rreellaattiivvaass  aa  llooss  ttrraabbaajjooss  

pprrááccttiiccooss  --  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  pprrááccttiiccooss  ccoonn  uunn  eessbboozzoo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  --  

**  22ºº  SSeemmaannaa  --  MMuueessttrraa  ddee  nniivveelleess  yy  mmiirraass  --  FFaammiilliiaarriizzaacciióónn  ccoonn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  

ppoosseeee  llaa  ffaaccuullttaadd..  

**  33  SSeemmaannaa  --  PPrrááccttiiccaa  iinntteennssiivvaa  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ssiimmppllee  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  mmeeddiioo  **  

EExxpplliiccaacciióónn  yy  rreessoolluucciióónn  ddee  ppllaanniillllaass  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ccoonn  ssuuss  vvaarriiaanntteess  yy  

pprroobblleemmaass..  

**  44ºº  SSeemmaannaa  --  PPrrááccttiiccaa  eenn  eell  tteerrrreennoo  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ddeessddee  ppuunnttooss  eexxttrreemmooss  

ccoonn  ssuu  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ppllaanniillllaa  --  

**  PPrrááccttiiccaa  eenn  eell  tteerrrreennoo  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ccoonn  eessttaacciioonneess  eeqquuiiddiissttaanntteess,,  ppoossiibblleess  

vvaarriiaanntteess  yy  ppllaanniillllaass  --  

**  RReessoolluucciióónn  eenn  ggaabbiinneettee  ddee  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  pprroobblleemmaass  ddee  eerrrroorreess  eenn  llaa  nniivveellaacciióónn  

ggeeoommééttrriiccaa    

**  55ºº  yy  66ºº  SSeemmaannaa  --  NNiivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ccoommppuueessttaa,,  mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  ppoollííggoonnoo  eenn  

uunn  tteerrrreennoo  aaddeeccuuaaddoo,,  ((eell  qquuee  sseerrvviirráá  ddee  bbaassee  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  

ccoommppuueessttaa,,  ppeerrffiilleess,,  nniivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa  yy  ttaaqquuiimmeettrrííaa)),,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ssuuss  

mmeeddiiddaass,,  nniivveellaacciióónn  ddeell  mmiissmmoo  mmeeddiiaannttee  iittiinneerraarriiooss  ddee  nniivveellaacciióónn,,  ccoonnffeecccciioonnaannddoo  uunnaa  

rreedd  ddee  ppoollííggoonnooss..  TTooddaass  llaass  llíínneeaass  ssee  nniivveellaann  eenn  iiddaa  yy  vvuueellttaa,,  ccoonn  pprreecciissiióónn  ddee  nniivveellaacciióónn  

ttééccnniiccaa  ccoonnttrroollaannddoo  eell  cciieerrrree  --  

**  77ºº  SSeemmaannaa  --  PPrrááccttiiccaa  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ccoonn  uunn  nniivveell  ddee  pprreecciissiióónn  qquuee  uuttiilliiccee  uunn  

ssiisstteemmaa  ddee  ppllaaccaass  ppllaannooppaarraalleellaass  --**  EErrrroorr  ddee  ffaallttaa  ddee  ppaarraalleelliissmmoo  eennttrree  eell  eejjee  ddee  

ccoolliimmaacciióónn  yy  eell  eejjee  ddee  nniivveell,,  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  eell  mmiissmmoo  ppaarraa  ttooddooss  llooss  nniivveelleess  qquuee  ppoosseeee  llaa  

ffaaccuullttaadd,,  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  eerrrroorr  --  

**  88ºº  SSeemmaannaa  --  PPrrááccttiiccaa  eenn  uunn  tteerrrreennoo  aaddeeccuuaaddoo  ddee  uunnaa  nniivveellaacciióónn  ggeeoommééttrriiccaa  ddee  

ssuuppeerrffiicciiee  ppoorr  ccuuaaddrrííccuullaa  oo  rraaddiiaacciióónn  

**  99ºº  yy  1100ºº  SSeemmaannaa  --  PPeerrffiilleess  ::  PPrrááccttiiccaa  ccoonn  llaass  ppllaanniillllaass  ppaarraa  lleevvaannttaammiieennttoo  ddee  ppeerrffiilleess,,  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ppeerrffiilleess  lloonnggiittuuddiinnaalleess  yy  ttrraannssvveerrssaalleess,,  yyaa  sseeaa  ccoonn  eessttaacciioonneess  ssoobbrree  eell  

ppeerrffiill  oo  ffuueerraa  ddee  ééll..  RReeppllaanntteeoo  ddee  uunnaa  rraassaannttee  eenn  eell  ppeerrffiill  --  

**  1111ºº  SSeemmaannaa  --  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ggrraadduuaacciióónn  ddee  lliimmbbooss  vveerrttiiccaalleess  eenn  llooss  

tteeooddoolliittooss,,  pprrááccttiiccaa  ccoonn  llooss  ddiissttiinnttooss  tteeooddoolliittooss  qquuee  ppoosseeee  llaa  ffaaccuullttaadd,,  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  

ssiisstteemmaa  ddee  ggrraadduuaacciióónn,,  pprrááccttiiccaa  ddee  mmeeddiicciióónn  eenn  eellllooss  ddee  áánngguullooss  vveerrttiiccaalleess    

**  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  eerrrroorr  ddee  íínnddiiccee  ddee  llooss  tteeooddoolliittooss  qquuee  ppoosseeee  llaa  FFaaccuullttaadd,,  ccoorrrreecccciióónn  

ddee  áánngguullooss  aall  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  eerrrroorr  ddee  íínnddiiccee  --  



**  NNiivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa,,  ddiivveerrssooss  ccaassooss  pprrááccttiiccooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  pprreesseennttaarr  eenn  eell  

tteerrrreennoo,,  rreellaacciioonnaannddoo  llaass  ccoottaass  qquuee  ssee  oobbtteennggaann  ccoonn  llaass  ddee  llaa  rreedd  ddee  nniivveellaacciióónn  

ccoommppeennssaaddaa  --  PPrrááccttiiccaa  ddee  nniivveellaacciióónn  ttrriiggoonnoommééttrriiccaa  ddeessddee  eell  mmeeddiioo  yy  ssiimmuullttáánneeaa  yy  

rreeccíípprrooccaa  --  

**  1122ºº  SSeemmaannaa  --  CCoonnoocciimmiieennttoo  yy  pprrááccttiiccaa  ddee  llaass  ppllaanniillllaass  ppaarraa  lleevvaannttaammiieennttoo  

ttaaqquuiimmééttrriiccoo,,  rreelllleennoo  ttaaqquuiimmééttrriiccoo  ddeell  tteerrrreennoo  ddoonnddee  ssee  ffoorrmmóó  llaa  rreedd  ddee  ppoollííggoonnooss,,  

ddeetteerrmmiinnaannddoo  ddeettaalllleess  nnaattuurraalleess  yy  aarrttiiffiicciiaalleess  ddeell  tteerrrreennoo  ––  IInnssttrruummeennttooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  

eelleeccttrróónniiccooss  --  

**TTrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  llaass  ccoooorrddeennaaddaass  ppoollaarreess  oobbtteenniiddaass  eenn  eell  rreelllleennoo  ttaaqquuiimmééttrriiccoo  ddee  

ddeettaalllleess  eenn  ccoooorrddeennaaddaass  oorrttooggoonnaalleess..  

**  1133ºº  SSeemmaannaa  --  CCoonnffeecccciióónn  ddee  uunn  ppllaannoo  aaccoottaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa  eenn  qquuee  ssee  hhiizzoo  eell  

lleevvaannttaammiieennttoo  ttooppooggrrááffiiccoo  ddeell  tteerrrreennoo,,  ccoonn  llooss  ddeettaalllleess  oobbtteenniiddooss  ccoonn  llaa  nniivveellaacciióónn  

ggeeoommééttrriiccaa  yy  llaa  ttaaqquuiimmeettrrííaa  --  

**  1144ºº  SSeemmaannaa  --  PPrrááccttiiccaa  ddee  ttrraazzaaddoo  ddee  ccuurrvvaass  ddee  nniivveell,,  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinntteerrppoollaacciióónn  lliinneeaall  

aannaallííttiiccaa  yy  ddiiaaggrraammaa  ddee  ppaarraalleellaass  ..  CCoonnffeecccciióónn  ddee  uunn  ppllaannoo  ddee  ccuurrvvaass  ddee  nniivveell  eenn  bbaassee  aa  

llooss  ddaattooss  ddeell  ppllaannoo  aaccoottaaddoo,,  ccoonn  uunnaa  eeqquuiiddiissttaanncciiaa  nnaattuurraall  ddee  1100  ccmmss..,,  ttrraazzaaddoo  ddee  uunnaa  

llíínneeaa  ddee  ppeennddiieennttee  ddaaddaa  yy  ddee  uunn  ppeerrffiill  sseeggúúnn  uunnaa  aalliinneeaacciióónn  ddaaddaa  ––  

MMeettooddooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  eemmpplleeoo  ddee  ccoommppuuttaaddoorraass  ––  AAnnáálliissiiss  yy  ccoommppaarraacciióónn  ddee  ttiieemmppooss  

yy  rreessuullttaaddooss..  

**    1155ºº  SSeemmaannaa  --  GGeenneerraacciióónn  ddee  mmooddeellooss  ddiiggiittaalleess  ddeell  tteerrrreennoo  --  

RReeppaassooss  yy  eennffaassiiss  eenn  tteemmaass  qquuee  ssuurrjjaann  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn..  

  

  

55..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

  

LLiissttaaddoo  ppoorr  nnoommbbrree,,  aauuttoorr,,  eeddiittoorriiaall,,  ppaaiiss..  

  

AAll  nnoo  iinnddiiccaarrssee  aaññoo  ssee  eennttiieennddee  ccuuaallqquuiieerr  eeddiicciióónn,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee  llaa  UULLTTIIMMAA..  

  

55..11..  BBiibblliiooggrraaffííaa  GGeenneerraall  

**  TTrraattaaddoo  GGeenneerraall  ddee  TTooppooggrraaffííaa    WW..  JJoorrddaann    GG..  CC..      

**  CCoommppeennddiioo  ddee  TTooppooggrraaffííaa      RR..  MMuulllleerr    EEll  AAtteenneeoo  ((AArrgg..))  

**  TTooppooggrraaffííaa          MM..  CChhuueeccaa  PPaassooss      DDoossssaatt  ((EEsspp..))    

**  TTooppooggrraaffííaa  GGeenneerraall  yy  AApplliiccaaddaa    DDoommiinngguueezz  GGaarrccííaa  TTeejjeerroo  ––  DDoossssaatt  ((EEsspp..))  



**  TTooppooggrraaffííaa          DD..  AAllccáánnttaarraa  GGaarrccííaa  ––  MMccGGrraaww  HHiillll  

                  ((MMeexxiiccoo))  

**  TTrraattaaddoo  ddee  TTooppooggrraaffííaa      RR..  VVoollqquuaarrddttss  

**  AAppuunntteess  ddee  TTooppooggrraaffííaa      UU..  NN..  CCóórrddoobbaa  

**  AAppuunntteess  ddee  TTooppooggrraaffííaa      UU..  NN..  BBuueennooss  AAiirreess  

**  CCuurrssoo  TTééccnniiccoo  ddeell  SSeerrvviicciioo  GGeeooggrrááffiiccoo  II..  GG..  MMiilliittaarr    II  GG  MM  ((AArrgg..))  11998800  

      PPaarrttee  II  --  PPaarrttee  IIII  

**  TTooppooggrraaffiiaa            AAllddoo..EE..  BBeerrllii    EEllAAtteenneeoo      

((AArrgg))  11999900  

**  TTooppooggrraaffiiaa          SS..  LLooppeezz  CCuueerrvvoo  MMuunnddii--PPrreennssaa    

                ((EEssppaaññaa))  11999966  

**  TTooppooggrraaffííaa          MMoonntteess  ddee  OOccaa  AAllffaaoommeeggaa  22000077  

**  TTooppooggrraaffííaa  GGeeooddeessiiaa  yy  CCaarrttooggrraaffííaa  AApplliiccaaddaass  aa  llaa  IInnggeenniieerrííaa  

            PPoolliidduurraa  FFeerrnnaannddeezz  FF  JJ  MMuuddiipprreennssaa  22000000  

**  TTooppooggrraaffííaa  PPrrááccttiiccaa        JJ..  ZZuurriittaa  RRuuiizz    CCEEAACC  11999933  

55..22..  BBiibblliiooggrraaffííaa  EEssppeeccííffiiccaa      

**  MMaannuuaall  PPrrááccttiiccoo  PPaarraa  AAjjuussttee  ddee    FF..  LLllaammaass  ZZaammoorraa  LLiimmuussaa  ((MMeexx..))    

      AAppaarraattooss  TTooppooggrrááffiiccooss  

**  TTooppooggrraaffiiaa  SSuubbtteerrrraanneeaa      AAnnaa  TTaappiiaa  GGoommeezz  UUPPCC  ((EEsspp..))  11999999  

**  TTooppooggrraaffiiaa  ddee  OObbrraass      ddee  CCoorrrraall  --  ddee  VViilllleennaa  ––  UUPPCC  ((EEsspp..))  11999999  

**  TTooppooggrraaffiiaa  AApplliiccaaddaa  aa  llaa        BBaarryy        LLiimmuussaa((MMeexx..))  11999933  

      CCoonnssttrruucccciioonn                    

**  CCaarrttooggrraaffííaa  GGeenneerraall        EE..  RRaaiizz    

**  FFoorrmmaacciióónn  ddee  TTooppóóggrraaffooss      CC..  CC..  EE..  yy  OO..    CC..  CC..  EE..  yy  OO..    

                ((AArrgg))  

**  110000  AAññooss  eenn  eell  QQuueehhaacceerr        II..  GG..  MM..      II..  GG..  MM..  

      CCaarrttooggrraaffiiccoo  ddeell  PPaaiiss            ((AArrgg))  11998800  

  

  



  



66  ––  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCAASS  

  

66--11--  AAssppeeccttooss  ppeeddaaggooggiiccooss  yy  ddiiddaaccttiiccooss  

LLaass  ccllaasseess  tteeoorriiccaass  ssoonn  ddee  ddeessaarrrroolllloo  aauulliiccoo,,  ccoonn  eexxppoossiicciióónn  ddeell  tteemmaa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  

ddoocceennttee,,  eenn  uunn  ttrraabbaajjoo  iinntteerraaccttiivvoo  ccoonn  eell  aalluummnnoo,,  rreeqquuiirriieennddoollee  ooppiinniioonneess,,  eejjeemmppllooss  yy  

ddeessaarrrroollllooss,,  bbuussccaannddoo  nnoo  ssoolloo  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  tteemmaa  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddeessppeerrttaarr  aaggrraaddoo  

ppoorr  eell  mmiissmmoo..  

LLaass  ccllaasseess  pprrááccttiiccaass  ttiieenneenn  ffoorrzzoozzaammeennttee  ddooss  ttiippooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ppoorr  llaa  iinnddoollee  ttaann  

ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  eellllaass  ssoonn  TTrraabbaajjooss  PPrrááccttiiccooss  eenn  CCaammppaaññaa  ((llaa  mmaayyoorrííaa))  yy  

TTrraabbaajjooss  PPrrááccttiiccooss  eenn  ggaabbiinneettee,,  ttooddooss  iinnvvoolluuccrraann  pprreevviiaammeennttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  tteemmaa  

yy  eenn  ssuu  rreeaalliizzaacciióónn  ssee  hhaallllaa  llaa  aapplliiccaacciióónn,,  ccáállccuulloo  yy  ggrrááffiiccooss  oo  ddiibbuujjooss  ppeerrttiinneenntteess  ppaarraa  ssuu  

ffiinnaalliizzaacciióónn..  

  

66--22--  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  ddee  llooss  ddoocceenntteess  

LLooss  aalluummnnooss  lluueeggoo  ddee  ccaaddaa  ccllaassee  tteeoorriiccaa  ddeebbeenn  aannaalliizzaarr,,  rraazzoonnaarr  yy  aapprreennddeerr  llooss  

ccoonnoocciimmiieennttooss  iimmppaarrttiiddooss  qquuee  ggeenneerraallmmeennttee  ssiirrvveenn  ddee  bbaassee  oo  ccoommpplleemmeennttoo  ppaarraa  oottrraa  

ccllaassee  ssiigguuiieennttee  ppeerroo  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ssoonn  ccoonnoocciimmiieennttooss  iimmpprreesscciinnddiibblleess  ppaarraa  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  pprrááccttiiccooss..  

CCoonn  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aaddqquuiirriiddooss  yy  llaa  aayyuuddaa  yy  gguuiiaa  ddeell  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  llooss  aalluummnnooss  

ddeebbeenn  rreessoollvveerr  llooss  ccaassooss  ttooppooggrrááffiiccooss  qquuee  ssee  lleess  pprreesseennttaann  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  

ttrraabbaajjooss  pprrááccttiiccooss  ddee  ccaammppaaññaa  oo  ggaabbiinneettee,,  eelllloo  iimmpplliiccaa  rreeccoonnoocceerr  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  ssuu  ppoossiibbllee  

rreessoolluucciióónn,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttaall  aa  uuttiilliizzaarr,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  mmeettooddoollooggiiaa,,  

eejjeeccuucciióónn,,  ccoommpprroobbaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  ccáállccuulloo,,  ccoommpprroobbaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  yy  

ddeessccrriippcciióónn  ddee  lloo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  uunn  ttrraabbaajjoo  eessccrriittoo  yy  ggrrááffiiccoo  ssii  ccoorrrreessppoonnddee..  



66  ––33--  CCuuaaddrroo  ssiinnttééttiiccoo  

  

CCllaassee  CCaarrggaa  

hhoorraarriiaa  

AAssiiss--

tteenncciiaa  

eexxiiggiiddaa  

EEssttiimmaaddoo    

aalluummnnooss  

AA  

ccaarrggoo  

ddee  

TTééccnniiccaa  

MMaass  

uussaaddaa  

EEnnffaassiiss  

eenn  

AAccttiivviiddaadd  

aalluummnnooss  

TTeeoorriiccaa  33  

hhss..//  

sseemm..  

6600%%  ------  PPrrooff..  

AAddjj..  

EExxppoo--

ssiicciióónn  

CCoommpprreennssiióónn  

aaggrraaddoo  

EEnntteennddeerr  

AAnnaalliizzaarr  

  

PPrraaccttiiccaa  33  

hhss..//  

sseemm..  

8800%%  ------  JJTTPP  

AAyy  22  

GGuuiiaa  

ccoonnttrrooll  

CCoommpprreennssiióónn  

aaggrraaddoo  

MMaanneejjoo  ddee  

IInnssttrruummeennttaall  

ccáállccuullooss  

  

  

  

66--44--  RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  

PPaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbeettiivvooss  pprrooppuueessttooss  ssee  aauuxxiilliiaa  ccoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  rreeccuurrssooss  

ddiiddááccttiiccooss::  

PPiizzaarrrróónn,,  ddoonnddee  ssee  rreeaalliizzaann  eexxppoossiicciioonneess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ddoocceennttee  oo  ddeessaarrrroolllloo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

llooss  aalluummnnooss..  

RReettrroopprrooyyeeccttoorr  qquuee  ppeerrmmiittee  ccoonnoocceerr  yy--oo  eenntteennddeerr  iinnssttrruummeennttaall  ccoommpplleejjoo  oo  ddeell  qquuee  

ccaarreeccee  llaa  UUNNSSEE,,  aassii  ccoommoo  ppeerrmmiittee  ppeerrmmiittee  rreedduucciirr  eell  ggaassttoo  ddee  ttiieemmppoo  qquuee  ssiieemmpprree  eess  

eessccaassoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccllaasseess  ccuuaannddoo  ssee  ddeebbeenn  rreeaalliizzaarr  ggrrááffiiccooss  ,,  ddiiaaggrraammaass  oo  

eexxppoossiicciioonneess  qquuee  iinnssuummiirrííaann  mmuucchhoo  ttiieemmppoo..  

PPáággiinnaass  WWEEBB  ddee  eemmpprreessaass  ddee  iinnssttrruummeennttaall  oo  sseerrvviicciiooss  qquuee  ppeerrmmiitteenn  ccoonnoocceerr  yy  eessttuuddiiaarr  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  vvaarriiaass  ddee  lloo  mmeenncciioonnaaddoo  ((iinnssttrruummeennttooss,,  sseerrvviicciiooss  oo  ttrraabbaajjooss)),,  ttooddoo  

aaccttuuaalliizzaaddoo..  

PPuubblliiccaacciioonneess  ddee  aaccttuuaalliiddaadd  oo  ffoottooccooppiiaass  ddee  eellllaass,,  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ddee  ttrraabbaajjooss  

eejjeeccuuttaaddooss,,  eenn  eejjeeccuucciióónn  oo  pprrooyyeeccttooss  qquuee  eessccaappaann  aa  lloo  ccoottiiddiiaannoo..  

  



77  --  EEVVAALLUUAACCIIOONN  

  

77--11--  EEvvaalluuaacciióónn  ddiiaaggnnóóssttiiccaa  

EEssttuuddiioo  mmeeddiiaannttee  uunn  iinntteerrrrooggaattoorriioo,,  eell  pprriimmeerr  ddiiaa  ddee  ccllaassee,,  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  llooss  

aalluummnnooss  ppoosseeeenn  ssoobbrree  tteemmaass  aapprreennddiiddooss  eenn  llaass  mmaatteerriiaass  ccoorrrreellaattiivvaass,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  

TTooppooggrraaffiiaa  II  yy  qquuee  ssoonn  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  aapprreennddeerr  TTooppooggrraaffiiaa  IIII..  

PPllaanntteeoo  ddee  ssoolluucciióónn  ddee  ffaalleenncciiaass  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  nneecceessaarriiooss..  

MMoottiivvaacciióónn  ppaarraa  uunn  mmeejjoorr  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  TTooppooggrraaffííaa..  

  

77--22--  EEvvaalluuaacciióónn  ffoorrmmaattiivvaa  

SSee  rreeaalliizzaa  mmeeddiiaannttee  iinntteerrrrooggaattoorriiooss  oorraalleess,,  eenn  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall  oo  ggrruuppaall  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  

pprroobblleemmaass  qquuee  nneecceessiitteenn  uunnaa  rreevviissiióónn,,  aajjuussttee  oo  mmooddiiffiiccaacciióónn  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  

aapprreennddiizzaajjee..  

  

77--33--  EEvvaalluuaacciióónn  PPaarrcciiaall    

77--33--11--  PPrrooggrraammaa  ddee  eevvaalluuaacciioonneess  ppaarrcciiaalleess..  

SSee  rreeaalliizzaann  ttrreess  eevvaalluuaacciioonneess  ppaarrcciiaalleess..  LLaa  pprriimmeerraa  ddee  eellllaass  eess  ssoobbrree  llooss  tteemmaass  ddee  llaass  

uunniiddaaddeess  11,,  22  yy  33..  LLaa  sseegguunnddaa  ddee  eellllaass  eess  ssoobbrree  llooss  tteemmaass  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  44,,  55  yy  66..  

  SSeemmaannaa  tteennttaattiivvaa  SSeemmaannaa  tteennttaattiivvaa  

PPrriimmeerr  PPaarrcciiaall  SSeegguunnddaa  mmaayyoo    

SSeegguunnddoo  PPaarrcciiaall    TTeerrcceerraa  JJuunniioo  

77--33--22--  CCrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  

LLaa  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnssiissttiirráá  eenn  uunn  ccuueessttiioonnaarriioo  eessccrriittoo  ssoobbrree  llooss  tteemmaass  vviissttooss  eenn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccllaasseess  ddee  eessaass  uunniiddaaddeess,,  eenn  eell  qquuee  ddeebbeerraann  ddeessaarrrroollllaarr  tteemmaass  yy//oo  

rreessoollvveerr  pprroobblleemmaass  oo  eejjeerrcciicciiooss..  TTeenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  llaa  

TTooppooggrraaffiiaa  qquuee  ccoommoo  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  cciieenncciiaass  eexxaaccttaass  nnoo  aaddmmiittee  uunnaa  rreessoolluucciióónn  aa  

mmeeddiiaass,,  ssiinnoo  qquuee  iinnddeeppeennddiieennttee  ddeell  ccaammiinnoo  eell  rreessuullttaaddoo  ssoolloo  ppuueeddee  eessttaarr  bbiieenn  oo  mmaall  eess  

qquuee  llaass  rreessppuueessttaass  ssoolloo  ssee  aacceeppttaarraann  ccoommoo  vváálliiddaass  ccuuaannddoo  eesstteenn  ccoorrrreeccttaass..  

77--33--33--  EEssccaallaa  ddee  vvaalloorraacciióónn  



PPaarraa  llooss  eexxaammeenneess  ppaarrcciiaalleess  llaa  eessccaallaa  ddee  vvaalloorraacciióónn  sseerráá  nnuumméérriiccaa..  

77--33--44--RReeccuuppeerraattoorriiooss..  

DDee  llooss  ddooss  ppaarrcciiaalleess  rreeaalliizzaaddooss,,  llooss  aalluummnnooss  ppuueeddeenn  ddeessaapprroobbaarr  hhaassttaa  ddooss..  

LLooss  aalluummnnooss  qquuee  ssee  hhaalllleenn  iinncclluuííddooss  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciioonn  ddeebbeenn  rreeaalliizzaarr  uunn  ppaarrcciiaall  

rreeccuuppeerraattoorriioo  ddee  aaqquueell//llllooss  eenn  eell//llooss  qquuee  ffaallllaarroonn,,  qquuee  sseerráá  ddeell  mmiissmmoo  tteemmaa  yy  tteennoorr  ddee  llooss  

rreeaalliizzaaddooss..  

EEssttooss  eexxaammeenneess  rreeccuuppeerraattoorriiooss  ddeebbeenn  sseerr  aapprroobbaaddooss  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  rreegguullaarriiddaadd..  

  

77..44..  EEvvaalluuaacciióónn  IInntteeggrraaddoorraa  

EEnn  bbaassee  aa  lloo  eennuunncciiaaddoo  nnoo  ssee  aapplliiccaa  uunnaa  eevvaalluuaacciióónn  iinntteeggrraaddoorraa..  

  

77..55..  AAuuttooeevvaalluuaacciióónn  

SSee  pprrooppiicciiaa  uunnaa  aauuttooeevvaalluuaacciioonn  ddeell  aalluummnnoo  mmoottiivvaannddoo  uunn  aannáálliissiiss  eexxhhaauussttiivvoo  ppoorr  ssuu  

ppaarrttee  ddee  llooss  ppaarrcciiaalleess  ddeessaarrrroollllaaddooss,,  llooss  qquuee  ssoonn  ccoorrrreeggiiddooss  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd,,  eesstteenn  bbiieenn  oo  

mmaall,,  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eessttaa  ttaarreeaa..  

EEll  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  rreeaalliizzaa  uunnaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  

pprrááccttiiccooss,,  ppaarrcciiaalleess,,  iinntteerrrrooggaattoorriiooss  yy  rreessuullttaaddooss  ffiinnaalleess  ddee  aalluummnnooss  qquuee  rreegguullaarriizzaann  oo  nnoo..  

  

77..66..  EEvvaalluuaacciióónn  SSuummaattiivvaa  

77..66..11..  CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  pprroommoocciióónn  ssiinn  eexxáámmeenn  ffiinnaall  

RReess..  HH..CC..DD..  nnºº  113355//0000..  DDaaddaass  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa  yy  llaa  ccaarrrreerraa  nnoo  eess  

ccoonnvveenniieennttee  yy  nnoo  ssee  aapplliiccaa  eessttee  ssiisstteemmaa..  

77..66..22..  CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  rreegguullaarriiddaadd..  

  HHaabbeerr  aassiissttiiddoo  aa  mmaass  ddeell  6600%%  ddee  llaass  ccllaassee  tteeóórriiccaass..  

  HHaabbeerr  aassiissttiiddoo  ppoorr  lloo  mmeennooss  aall  8800%%  ddee  llaass  ccllaassee  pprrááccttiiccaass,,eenn  llaass  qquuee  ppaarraa  llaa  

aassiisstteenncciiaa  ssee  ccoonnttrroollaarráá::  

oo  QQuuee  eell  aalluummnnoo  sseeaa  ppuunnttuuaall  eenn  eell  hhoorraarriioo  ddee  iinniicciioo..  

oo  QQuuee  eell  aalluummnnoo  hhaayyaa  ffiijjaaddoo  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  tteeóórriiccooss  nneecceessaarriiooss..  

oo  QQuuee  lllleevvee  ssiieemmpprree  llaa  LLiibbrreettaa  ddee  CCaammppaaññaa..  



oo  QQuuee  llaa  LLiibbrreettaa  ddee  CCaammppaaññaa  ssee  hhaallllee  ssiieemmpprree  ccoommpplleettaa..  

oo  QQuuee  ttrraabbaajjee  eenn  llaa  ccllaassee  ccoonn  eell  iinnssttrruummeennttaall..  

oo  QQuuee  rreeaalliiccee  eenn  ccllaassee  llaass  aannoottaacciioonneess  yy  ccáállccuullooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  PPrreesseennttaarr  uunnaa  ccaarrppeettaa  ccoonn  llooss  TTrraabbaajjooss  PPrrááccttiiccooss  rreeaalliizzaaddooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  

nnoorrmmaass  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  llaa  ccáátteeddrraa..  

  RReennddiirr  llooss  TTrraabbaajjooss  PPrrááccttiiccooss  eenn  llaass  ffeecchhaass  ffiijjaaddaass  ppoorr  eell  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  yy  

aapprroobbaarr  eell  110000%%  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  ccoonn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarr  uunn  2200%%  ddee  eellllooss..  

  HHaabbeerr  aapprroobbaaddoo  llaass  ddooss  eevvaalluuaacciioonneess  ppaarrcciiaalleess  ((oo  ssuuss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  

rreeccuuppeerraattoorriiooss))..  

  EEssttaarr  iinnssccrriippttooss  ppaarraa  ccuurrssaarr  llaa  mmaatteerriiaa..  

  

77..77..  EExxáámmeenn  FFiinnaall  

CCoonnssiissttee  eenn  uunnaa  eexxppoossiicciióónn  iinnddiivviidduuaall  oorraall  yy  eenn  ppiizzaarrrróónn  qquuee  ssoolloo  ppooddrráánn  rreeaalliizzaarr  llooss  

aalluummnnooss  qquuee  hhaayyaann  ccuummpplliiddoo  ccoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  rreegguullaarriizzaarr  TTooppooggrraaffííaa  IIII,,  

ssiieemmpprree  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  rreeggllaammeennttaacciióónn  yy  ttuurrnnooss  ddee  eexxáámmeenn  vviiggeenntteess  eenn  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  

CCiieenncciiaass  EExxaaccttaass  yy  TTeeccnnoollooggííaass..  

PPaarraa  eessttaa  ssee  uuttiilliizzaarráá  eell  ssiisstteemmaa  ddee  bboolliilllleerroo,,  ssee  eexxttrraaeerráá  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo  ttrreess  

bboolliillllaass,,  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  ttrreess  uunniiddaaddeess  ddee  eessttuuddiioo  ddiiffeerreenntteess,,  ddee  llaass  qquuee  eelleeggiirráá  uunnaa  ddee  

eellllaass  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuuss  tteemmaass,,  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ttiieemmppoo  nnoo  mmaayyoorr  ddee  ttrreeiinnttaa  mmiinnuuttooss,,  

ssii  llaa  eexxppoossiicciióónn  ffuueessee  ssaattiissffaaccttoorriiaa,,  eennttoonncceess  ccoonnttiinnuuaarráá  eell  eexxáámmeenn,,  pprroocceeddiieennddoo  aahhoorraa  eell  

ttrriibbuunnaall  eexxaammiinnaaddoorr  aa  rreeaalliizzaarr  uunn  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddee  tteemmaass  ddee  eessaa  oo  llaass  rreessttaanntteess  uunniiddaaddeess  

ssoorrtteeaaddaass..  

  

77..88..  EExxáámmeenn  LLiibbrree  

EEll  mmiissmmoo  ccoonnssttaarráá  ddee  ddooss  ppaarrtteess..  PPrriimmeerroo  uunnaa  ppaarrttee  eessccrriittaa  qquuee  iinncclluuiirráá  tteemmaass  tteeóórriiccoo  

pprrááccttiiccooss  bbaassaaddooss  eenn  lloo  eexxpplliiccaaddoo  dduurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccllaasseess..  EEssttaa  ddeebbeerráá  sseerr  

aapprroobbaaddaa  ccoonn  aall  mmeennooss  7700  ppuunnttooss  ssoobbrree  cciieenn..  SSee  ddeessaarrrroollllaarráá  lluueeggoo  llaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  qquuee  

sseerráá  oorraall  ee  iigguuaall  aa  llooss  eexxáámmeenneess  ffiinnaalleess  rreegguullaarreess..  


