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Descrición
Ao ﬁnalizar a materia espérase que os estudantes demostren unha comprensión detallada das pautas de
xeral
alimentación e o tratamento dietético de varias patoloxías de elevada morbi-mortalidade
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento
e/ou na aplicación de ideas, acotío nun contexto de investigación
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permita continuar estudando dun modo que haberá
de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida,
autodirixido e autónomo.
CG1 Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou altamente
especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de
traballo nun ou en mais campos de estudo
CG4 Ser capaz de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenrolo de novas e innovadoras
metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito cientíﬁco/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral
multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade
CE5 Ser capaz de desenrolar réximes nutricionais para a intervención na patoloxía humana.
CE6 Ser capaz de desenrolar réximes nutricionais de calidade hixiénico sanitaria
CT1 Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüidades a un público especializado ou non, resultados procedentes da
investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así como os fundamentos máis
relevantes sobre os que se sustentan.
CT3 Ser capaces de asumir a responsabilidade do seu propio desenrolo profesional e da súa especialización nun ou máis
campos de estudo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Ao ﬁnalizar a materia espérase que os estudantes demostren unha comprensión detallada das pautas de CB1
alimentación e o tratamento dietético de varias patoloxías de elevada morbi-mortalidade
CB5
CG1
CG4
CE5
CE6
CT1
CT3
Contidos
Tema
TEMA 1
TEMA 2
TEMA 3
TEMA 4
TEMA 5
TEMA 6

Indicacións de nutrición enteral e parenteral.
Fórmulas e cálculo de dietas enterales e parenterales
Nutrición enteral e parenteral, composición e vías de acceso
Seguimento e complicacións de nutrición enteral e parenteral.
Nutrición enteral e parenteral domiciliaria.
Dietas con modiﬁcación da textura artiﬁciais.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas con apoio das TIC
8
48
56
Lección maxistral
9
83
92
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas con apoio das Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e adquisición de habilidades
TIC
básicas e procedementos relacionados coa materia de estudo.
Desenvolverase a través do TIC de maneira autónoma.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas con apoio das TIC Atenderase ao alumno a través da plataforma de teledocencia, correo electrónico ou os
medios telemáticos que dispoña a Universidade, ás preguntas e dúbidas expostas durante o
desenvolvemento da materia
Avaliación
Lección maxistral
Exame de preguntas
obxectivas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Puntuarase positivamente a asistencia a clases ata 1.5
0
puntos
Exame de preguntas tipo test con 4 opcións posibles só unha
100
CB1 CG1 CE5 CT1
resposta correcta
CB5 CG4 CE6 CT3

Outros comentarios sobre a Avaliación
Manterase a nota de asistencia para a segunda convocatoria
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Gil, A., Tratado de nutrición, 2 ª ed., Editorial Médica Panamericana, 2017
Salas-Salvadó, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA, 3a ed, Elsevier Masson, 2014
Olveira Fuster, Gabriel, Manual de nutrición clínica y dietética, 3ª Edi, Ediciones Díaz de Santos, 2016
Bibliografía Complementaria
Díaz, C., Fundamentos de Nutrición, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La, 2012
Martínez, A., Fundamentos de nutrición y dietética : bases metodológicas y aplicaciones, Editorial Médica
Panamericana,, 2011
Whitney, E., Tratado general de la nutrición, Paidotribo,, 2011
Mataix, J., Nutrición y alimentación humana, 2ª ed., Ergón, 2009
Liliana Rodota / María Eugenia Castro, Nutrición Clínica y Dietoterapia, Editorial Médica Panamericana, 2012
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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.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Clase maxistral, no caso de que as clases non pidan impartirse presencialmente nas aulas do Campus de Vigo e do Campus
de Ourense, impartiranse segundo os medios que dispoña a Universidade como o CAMPUS REMOTO ou outro software que
permita a videoconferencia en remoto.
Para iso os alumnos necesitarán conexión a Internet, computador ou móbil, cámara, micrófono e altofalantes

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atenderase ao alumno ás preguntas e dúbidas expostas durante o desenvolvemento da materia preferiblemente por medios
telemáticos, baixo a modalidade de cita previa
Por correo electrónico
A través da plataforma de teledocencia MOOVI
Ou aqueles medios que dispoña a Universidade como poden ser os despachos virtuais do Campus Remoto

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
A avaliación da materia realizarase mediante un exame, si non pode ser presencial realizarase telemáticamente, mediante a
plataforma de teledocencia MOOVI e si fose necesario mediante a conexión tamén ao despacho virtual do profesor do
CAMPUS REMOTO

Páxina 3 de 3

