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Descrición
Esta materia pretende dotar ó alumno duns coñecementos básicos en prevención de riscos laborais que
xeral
poden ser fundamentais para o futuro desenvolvemento da súa actividade laboral na industria
agroalimentaria. Introduciranse os conceptos de seguridade e saúde no traballo, riscos xerais e a súa
prevención, así como os elementos básicos da xestión de prevención de riscos laborais.
Competencias
Código
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CG3 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico y constructivo.
CE49 Capacidad para conocer, comprender y utilizar estrategias de mercado y del ejercicio profesional
CE65 Alcanzar el conocimiento y entenderá los principios básicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Aplicar los principios básicos de la prevención de riesgos laborales a aspectos productivos en la industria. Motivación
por la prevención de riesgos laborales. Capacidad de gestión de la prevención de riesgos laborales
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
CT6 Adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
RA1: Coñecer e comprender os principios básicos relacionados coa prevención de riscos laborais
RA2: Aplicar os principios básicos da prevención de riscos laborais ás actividades propias da
industria alimentaria
RA3: Adquisición da capacidade de xestión da prevención de riscos laborais nas actividades
propias da industria alimentaria

Competencias
CE65 CT4
CB4 CG3 CE49 CT1
CE65 CT6
CG3 CE49 CT1
CE65 CT4
CT6

Contidos
Tema
1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde 1.1- Concepto de Saúde Laboral
no traballo
1.2- Concepto de Prevención de Riscos Laborais
1.3- Tipos de Dano
1.4- Perigo e Risco
1.5- Lexislación básica e organismos relacionados coa Prevención de
Riscos Laborais
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2.- Condicións de seguridade no traballo

3.- Axentes físicos de risco

4.- Axentes biolóxicos de risco

5.- Axentes químicos de risco

6.- Equipos de protección individual (EPIs)

7.- Exemplos de prevención de riscos nas
industrias agroalimentarias
8.- Instrumentos básicos de xestión da
prevención
de riscos laborais

9.- Primeiros auxilios

2.1- Risco por incendio
2.2- Risco eléctrico
2.3- Riscos asociados á maquinaria e ferramentas
2.4- Riscos asociados ao lugar de traballo
2.5- Riscos asociados á manipulación de cargas
3.1- Tensión térmica
3.2- Ruído
3.3- Vibracións
3.4- Radiacións
4.1- Deﬁnicións e clasiﬁcación dos axentes biolóxicos de risco
4.2- Aspectos principais da lexislación correspondente. Deberes do
empresario
4.3- Metodoloxías de avaliación do risco por axentes biolóxicos
5.1- Axentes químicos perigosos
5.2- Etiquetaxe e ﬁchas de seguridade
5.3- Exposición e metabolismo
6.1- Selección do calzado de uso profesional
6.2- Selección da protección auditiva
6.3- Selección dos cascos de uso profesional
6.4- Selección das luvas de protección
6.5- Selección da roupa de protección
6.6- Selección da protección ocular
6.7- Selección dos equipos de protección das vías respiratorias
7.1- Prevención de riscos laborais en adegas
7.2- Prevención de trastornos musculoesqueléticos para traballadores do
sector da conserva do atún
8.1- Introdución. Lexislación e conceptos básicos
8.2- Avaliación de riscos
8.3- Planiﬁcación e execución de medidas de prevención
8.4- Organización da prevención. Normas legais vixentes
8.5- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo
9.1- Primeiros auxilios

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
28
84
112
Traballo tutelado
22
22
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
8
8
0
Exame de preguntas obxectivas
8
8
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Traballo tutelado

Descrición
Mediante sesións maxistral de carácter participativo exporanse os fundamentos teóricos e prácticos
de cada un dos temas da materia.
O alumno realizará un breve traballo tutelado polo profesor sobre algún aspecto relacionado coa
materia e aplicado a unha actividade propia da industria alimentaria

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Nas clases maxistrais terase en conta a formación adquirida polos alumnosdurante os
estudos de cursos previos.

Traballo tutelado

O profesor orientará ao alumno a través de titorías personalizadas na realización dun
breve traballo sobre algún aspecto da materia.

Probas

Descrición

Resolución de problemas e/ou Atenderanse as dúbidas do alumnado que se vaian presentando ao longo da resolucióndos
exercicios
problemas e/ou exercicios, guiando ao alumno na procura da solución a través dassúas
propias ferramentas.
Exame de preguntas
obxectivas

Ofreceranse titorías para liquidar todas as dúbidas da materia que se lle presenten aos
alumnos antes da realización do exame de preguntas obxectivas.

Avaliación
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Descrición
Traballo tutelado Cualiﬁcarase a calidade do traballo tutelado atendendo aos aspectos e
conceptos propios da prevención de riscos laborais aplicables únaa
actividade concreta considerados polo alumno, á calidade no
tratamento técnico de cada un deles, e á organización e modo de
expresión dos contidos.
Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3
Resolución de
Cualiﬁcarase o grao de resolución dos problemas ou exercicios
problemas e/ou expostos considerando tanto o acerto na resposta como o razoamento
exercicios
crítico que leva á resposta dada.Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e
RA3
Exame de
Realizarase unha proba de cuestións breves (teóricas e prácticas) que
preguntas
permitirá avaliar a adquisición dos conceptos básicos expostos ao
obxectivas
longo das sesións maxistrais, relacionados coa prevención de riscos
laborais.
Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3

Cualiﬁcación
10

Competencias
Avaliadas
CB4 CG3 CE49 CT1
CE65 CT4
CT6

10

CG3 CE49 CT1
CE65 CT4
CT6

80

CG3 CE65 CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
Os alumnos que por obligacións laborais ou motivos xustiﬁcados non poidan asistir a clase, deberán realizar o traballo
tutelado, resolver os problemas e/ou exercicios plantexados e asistir ás probas de resposta curta do mesmo xeito que os
alumnos que asistan regularmente ás sesións maxistrais.
Convocatoria ﬁn de carreira:
O alumno que opte por examinarse en ﬁn de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En
caso de non asistir a dito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Datas de exame:
Convocatoria ﬁn de carreira: 14 de setembro de 2020 ás 10:00 h
1ª convocatoria: 25 de maio de 2021 ás 10:00 h
2ª convocatoria: 7 de xullo de 2021 ás 10:00 h
No caso de erro na transcripción das datas de exámenes, as válidas son as aprobadas oﬁcialmente e publicadas no tablón
de anuncios e na web do Centro.
Os exames realizaranse en forma presencial salvo que a Universidade de Vigo decida o contrario.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), Gobierno de España,
Bibliografía Complementaria
Reichl, F.-X. - Schwenk, M.,, Regulatory toxicology, Springer-Verlag, 2014
Raymond D. Harbison, Marie M. Bourgeois, Giﬀe T. Johnson, Hamilton and Hardy's Industrial Toxicology, 6ª, Wiley, 2015
W. David Yates,, Safety Professional's Reference and Study Guide, 2ª, CRC Press, 2015
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Límite de exposición profesional para agentes químicos en
España, Ministerio de Empleo y Seguridad Socia, 2015
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL, Mapa del riesgo químico, Sector industrial, Xunta de Galicia,
2014
Recomendacións

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== MODALIDADE MIXTA ===
A docencia será presencial pero será semi presencial a asistencia do alumnado se a matrícula supera o aforamento da aula.
Neste caso, parte da docencia será presencial e parte a través do Campus Remoto da Universidade de Vigo. Suprimiranse as
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titorías presenciais por sesións de titorización realizadas por medios telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros
de FAITIC, ...) baixo a modalidade de concertación previa.
AVALIACIÓN NA MODALIDADE MIXTA:
- FIN DE CARREIRA: o exame suporá o 100 % da nota.
- FIN DE BIMESTRE: o alumno poderá elexir entre:
Opción 1: A avaliación levarase a cabo tendo en conta as puntuacións acadadas no traballo tutelado (50% da nota) e na
resolución de problemas e/ou exercicios (50% da nota).
Opción 2: O exame suporá o 100 % da nota.
- SEGUNDA OPORTUNIDADE: o exame suporá o 100 % da nota.
Os exames, para os alumnos que sigan este procedemento de avaliación, serán presenciais salvo que as autoridades
académicas indiquen o contrario.
=== MODALIDADE NON PRESENCIAL===
Toda a docencia realizarase mediante as ferramentas habilitadas no Campus Remoto da Universidade de Vigo.
AVALIACIÓN NA MODALIDADE NON PRESENCIAL:
- FIN DE CARREIRA: o exame suporá o 100 % da nota.
- FIN DE BIMESTRE: o alumno poderá elexir entre:
Opción 1: A avaliación levarase a cabo tendo en conta as puntuacións acadadas no traballo tutelado (50% da nota) e na
resolución de problemas e/ou exercicios (50% da nota).
Opción 2: O exame suporá o 100 % da nota.
- SEGUNDA OPORTUNIDADE: o exame suporá o 100 % da nota.
Os exames, para os alumnos que sigan este procedemento de avaliación, serán non presenciais salvo que as autoridades
académicas indiquen o contrario.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
- SESIÓN MAXISTRAL: os contidos teóricos impartiranse mediante as ferramentas habilitadas no Campus Remoto da
Universidade de Vigo. Ao ﬁnalizar cada tema entregaránselle aos alumnos boletíns de cuestións para aﬁnzar os contidos
teóricos expostos.
- TRABALLO TUTELADO: as titorías personalizadas realizaranse utilizando medios telemáticos.
=== TITORÍAS ===
As titorías levaranse a cabo no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa a través do correo electrónico do profesor.
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