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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Materia
Prácticas
Externas
Código
O01G281V01981
Titulacion
Grao en
Enxeñaría Agraria
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Química analítica e alimentaria
Coordinador/a Rial Otero, Raquel
Profesorado
Correo-e
Web
Descrición
Realización de prácticas nun entorno laboral e profesional real relacionado con algún dos ámbitos da
xeral
Enxeñaría Agraria, orientadas a completar e reforzar as competencias adquiridas no Grao.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
• saber facer
especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• saber facer
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la
• saber facer
información en el sector agroalimentario y del medio ambiente.
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en
• saber facer
equipo.
CG3 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico y • saber facer
constructivo.
CG4 Que los estudiantes sean capaces de entender la proyección social de la ciencia.
• saber facer
CE66 Conocer, de primera mano, el entorno socio-laboral relacionado con alguno de los ámbitos agrario y • saber facer
agroalimentario y comprender la aplicabilidad de los conceptos adquiridos a lo largo del Grado
CE67 Manejar los conceptos y la terminología propios o especíﬁcos del ámbito y comprender la
• saber
proyección social-profesional de los Ingenieros Técnicos Agrícolas
• saber facer
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
• saber facer
• Saber estar / ser
CT2 Liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
• Saber estar / ser
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera
• saber facer
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
• Saber estar / ser
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
• Saber estar / ser
CT6 Adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación
• Saber estar / ser
CT7 Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
• Saber estar / ser
CT8 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
• Saber estar / ser
CT9 Tratamiento de conﬂictos y negociación
• Saber estar / ser
CT10 Motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas medioambientales
• Saber estar / ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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RA1: Ser capaz de desenvolver nunha empresa ou institución externa as funcións e tarefas propias dun
enxeñeiro técnico agrícola, aplicando as competencias adquiridas no Grao e comprendendo a súa
proxección social e profesional.

RA2: O alumno debe ser capaz de plasmar os principais resultados da súa etapa formativa na empresa
nunha memoria de actividades que debe entregar ao ﬁnalizar as súas prácticas.

Contidos
Tema
A materia non é unha materia ao uso. As
prácticas académicas externas facilitarán aos
estudantes o primeiro contacto co que
presumiblemente será a súa futura contorna
laboral. Estas prácticas ofrecen ao alumno a
posibilidade de completar a súa formación
académica e adquirir unha experiencia
profesional a través da realización de prácticas
en empresas ou institucións de carácter público
ou privado.

CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE66
CE67
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CB3
CG1
CG3
CE67
CT1
CT3
CT4
CT7
CT10

Os obxectivos das prácticas en empresas son, entre outros, permitir ao
estudante:
- Coñecer a realidade laboral das empresas.
- Aplicar na práctica real dunha empresa os coñecementos adquiridos
durante os seus estudos.
- Adquirir as capacidades técnicas (saber facer), interpersonales (saber
estar) e de pensamento (saber ser), que lle capaciten para enfrontarse ao
mundo laboral con maiores garantías de éxito.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas externas
120
120
0
Informe de prácticas externas
30
30
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticas externas

Descrición
O alumno, durante as 120 horas presenciais na empresa/entidade receptora, observará os procesos
produtivos/actividade laboral desenvolvida na empresa pasando, con posterioridad, a participar
activamente nos mesmos como un membro máis da empresa.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas

Durante a súa estancia na empresa o alumno estará supervisado en todo momento polo titor
asignado na empresa. Este tutor encargarase de titorizar ao alumno, ensinarlle a actividade que
realiza a empresa e supervisar as tarefas que realice.

Probas

Descrición

Informe de prácticas
externas

A atención personalizada ao alumno complementarase coa supervisión por parte do titor
académico que será o encargado de axudar ao alumno a planiﬁcar a memoria de prácticas, e a
revisala unha vez realizada. Ademais o titor académico será un pilar fundamental entre o alumno e
a empresa no caso de que se producise algún conﬂico entre ambalas dúas partes.
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Avaliación
Prácticas
externas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Unha vez ﬁnalizadas as prácticas presenciais, o titor da empresa
50
CB3
elaborará un informe no que avaliará tanto a actitude do alumno durante
CB4
as prácticas (puntualidade, motivación, interese, inquietude), así como os
CB5
progresos mostrados (capacidade de aprendizaxe, formación adquirida
durante a práctica, facilidade de adaptación) e a capacidade de
CG1
interacción con superiores, compañeiros e subordinados.
CG2
Resultados da aprendizaxe avaliados: RA1
CG3
CG4
CE66
CE67
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10

Informe de
prácticas
externas

Ao ﬁnalizar a etapa presencial, o alumno debe elaborar unha memoria de
prácticas na que describirá a empresa/entidade na
que realizou as súas prácticas, as tarefas e traballos desenvolvidos na
mesma, os coñecementos adquiridos durante
esta etapa e a súa relación coa adquisión de competencias propias da
titulación. Esta memoria será avaliada polo titor académico do alumno.
Resultados da aprendizaxe avaliados: RA2

50

CB3
CG1
CG3
CE67
CT1
CT3
CT4
CT7
CT10

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráﬁca: Expresión gráﬁca/O01G281V01201
Xestión de residuos/O01G281V01405
Topografía/O01G281V01304
Análise instrumental/O01G281V01911
Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente/O01G281V01503
Fitopatoloxía/O01G281V01921
Xestión da calidade/O01G281V01913
Ampliación de tecnoloxía alimentaria/O01G281V01918
Degradación e recuperación de solos/O01G281V01926
Hortofruticultura/O01G281V01924
Mellora vexetal/O01G281V01927
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