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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas
Materia
Prácticas
externas
Código
V02G030V01981
Titulacion
Grao en Bioloxía
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Inglés
Departamento
Coordinador/a Pombal Diego, Manuel Ángel
Profesorado
Correo-e
Web
http://cursos.faitic.uvigo.es/tema1516/claroline/course_description/index.php
Descrición
As prácticas externas permitirán que os estudantes adquiriran competencias relacionadas co desempeño dos
xeral
perﬁles profesionais do biólogo. Ademais, esta materia facilitará o contacto directo entre a Facultade e o
mundo profesional, ao que se deberán incorporar os egresados.
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 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 especializado como
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacidade de organización e planiﬁcación no ámbito laboral e de traballo, nun ámbito multidisciplinar relacionado
coa bioloxía e outros campos afíns.
CG2 Capacidade de lectura e análise de documentos cientíﬁcos e de interpretar datos e informacións, extraendo o
esencial do accesorio ou secundario, e de fundamentar debidamente as pertinentes conclusións.
CG4 Capacidade para manexar ferramentas experimentais, incluíndo a instrumentación cientíﬁca e informática, que
apoien a busca de solucións a problemas relacionados co coñecemento básico da bioloxía e con aqueles propios dun
contexto laboral.
CG6 Capacidade de aplicar os coñecementos de tipo biolóxico adquiridos na titulación nun ámbito profesional, expoñendo
e argumentando as ideas de xeito claro, fundamentándoas na formación básica e especializada adquirida.
CG7 Saber recompilar información sobre temas de interese de ámbito biolóxico, analizala e emitir xuízos críticos e
razoados sobre estes, incluíndo cando sexa precisa a reﬂexión sobre aspectos sociais e/ou éticos relacionados coa
temática.
CG8 Capacidade para elaborar de forma autónoma un informe ou proxecto relacionado co ámbito biolóxico, proceder á
súa presentación e saber defendelo nun contexto profesional no que se poñan de manifesto as competencias
adquiridas na titulación.
CG9 Motivación para levar a cabo accións emprendedoras e innovadoras fundamentadas na formación adquirida nas
materias do título, na aprendizaxe de temas actuais (investigación e desenvolvemento, medio, biomedicina,
bioprodución, etc.) e no contacto co tecido empresarial a través das prácticas externas.
CG10 Desenvolver as capacidades analíticas e de abstracción, a intuición e o pensamento lóxico e rigoroso a través do
estudo da bioloxía e as súas aplicacións.
CG11 Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas ou non) de xeito claro e preciso coñecementos,
metodoloxías, ideas, problemas e solucións relacionadas con distintos ámbitos da bioloxía.
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CG12 Capacidade para identiﬁcar as súas propias necesidades formativas no campo da bioloxía e en ámbitos laborais
concretos, e de organizar a súa aprendizaxe cun alto grao de autonomía en calquera contexto.
CE25 Obter información, desenvolver experimentos e interpretar os resultados
CE26 Participar na dirección, redacción e execución de proxectos en bioloxía
CE31 Coñecer e manexar instrumentación cientíﬁco-técnica
CE32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou especíﬁcos
CE33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
CT2 Adquirir a capacidade de organizar e planiﬁcar as tarefas e o tempo
CT3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
CT7 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva
CT9 Traballar en colaboración ou formando equipos de carácter interdisciplinar
CT11 Adquirir un compromiso ético coa sociedade e a profesión
CT14 Adquirir habilidades nas relacións interpersoais
CT15 Desarrollar a creatividade, a iniciativa e o espírito emprendedor
CT16 Asumir un compromiso coa calidade
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer, de primeira man, a contorna socio-laboral relacionado con algún dos ámbitos da bioloxía CB2 CG6 CE25 CT2
e comprender a aplicabilidade dos coñecementos adquiridos ao longo do Grao
CE26 CT3
CE31 CT7
CE32 CT9
CE33 CT11
CT16
Obter información, desenvolver experimentos e interpretar resultados
CB1 CG1 CE25 CT2
CB2 CG2
CT9
CB3 CG7
CT14
CB5 CG10
CT15
Participar na execución de proxectos relacionados coa bioloxía
CB2 CG1 CE26 CT2
CG6
CT3
CG9
CT7
CT9
CT14
CT15
Comprender a proxección social da realización de prácticas externas e a súa repercusión no
CB5 CG9 CE33 CT11
exercicio profesional
CG12
CT16
Coñecer e manexar os conceptos, terminoloxía e instrumentación cientíﬁco-técnica relativos á
CB4 CG4 CE31 CT3
realización de prácticas externas
CG8 CE32
CG10
CG11
Contidos
Tema
Realizar prácticas nunha contorna laboral e
profesional real relacionada con algún dos
ámbitos da Bioloxía (medio ambiente, produción,
sanidade, investigación, desenvolvemento e
innovación, etc.), baixo a supervisión dun/dunha
titor/a no centro receptor e un/unha titor/a na
Facultade.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticum, Practicas externas e clínicas
120
120
0
Informe de prácticas, prácticum e prácticas
30
30
0
externas(Repetida non usar)
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Prácticum, Practicas
externas e clínicas

O/A estudante realizará prácticas na entidade receptora durante 120 horas presenciais.
Ademais, dedicará 30 horas de traballo non presencial para a redacción da memoria ﬁnal de
prácticas que deberá elaborar seguindo a normativa de prácticas externas para o Grado en
Bioloxía.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticum, Practicas externas e clínicas

Cada estudante contará cun/cunha titor/a na entidade externa (titor/a
externo/a) que velará polo correcto desenvolvemento das prácticas.

Probas

Descrición

Informe de prácticas, prácticum e prácticas
externas(Repetida non usar)

Cada estudante contará cun/cunha titor/a na facultade (titor/a académico/a)
que lle asesorará na redacción da memoria de prácticas.

Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Prácticum, Practicas externas Seguimento diario polo/a titor/a da entidade receptora
75
CB1 CG1 CE25 CT2
e clínicas
(titor/a "externo/a") da actividade desenvolvida polo/a
CB2 CG2 CE26 CT3
estudante durante a realización das prácticas externas.
CB3 CG4 CE31 CT7
CB4 CG6 CE32 CT9
O/A titor/a "externo/a" avaliará de modo continuo a
CB5 CG7 CE33 CT11
actividade desenvolvida polo/a estudante durante a
CG8
CT14
realización das prácticas externas.
CG9
CT15
CG10
CT16
CG11
CG12
Informe de prácticas,
O/A titor/a "académico/a" revisará e avaliará a memoria
25
CB2 CG6 CE25 CT3
prácticum e prácticas
de prácticas externas redactada polo/a estudante.
CB4 CG7 CE32
externas(Repetida non usar) O/A titor/a "académico/a" cualiﬁcará as prácticas
CG8 CE33
considerando o informe do/a titor/a da entidade
CG11
receptora (75 % da nota ﬁnal) e a memoria ﬁnal
CG12
redactada polo/a estudante (25 % da nota ﬁnal).
Outros comentarios sobre a Avaliación
A adxudicación das matrículas de honra posibles realizarase entre os estudantes que realicen as prácticas externas
curriculares e que obteñan as mellores cualiﬁcacións. Para iso, os que desexen optar á matrícula de honra deberán realizar a
exposición oral e defensa da súa memoria de prácticas ante un tribunal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bioquímica I/V02G030V01301
Bioquímica II/V02G030V01401
Botánica I: Algas e fungos/V02G030V01302
Botánica II: Arquegoniadas/V02G030V01402
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I/V02G030V01303
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II/V02G030V01403
Xenética I/V02G030V01404
Microbioloxía I/V02G030V01304
Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos/V02G030V01305
Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados/V02G030V01405
Outros comentarios
O/A alumno/a debe ter superados un mínimo de 120 ECTS no momento de iniciar as súas prácticas externas curriculares. A
normativa para as prácticas externas extracurriculares contempla o mesmo requerimento.
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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
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
Sempre e cando non se poidan garantir as condicións de seguridade, de autoprotección e de distanciamento físico e en
función da normativa vixente e do estipulado no correspondente Convenio de cooperación educativa, contémplase a
posibilidade de realizar as prácticas en remoto (modalidade telemática), sempre que se dean as condicións para acadar as
accións formativas establecidas no documento de formalización das prácticas.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías individuais realizaranse, previa cita, no despacho virtual do titor académico no Campus Remoto. Por esta canle
responderanse as preguntas do alumnado. Alternativamente, as titorías poderán abordarse a través de correo electrónico.
* Modiﬁcacións (se procede) dos contidos a impartir
Non se prevén modiﬁcacións nos contidos.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Non procede.
* Outras modiﬁcacións
Contémplase a posibilidade de que cada alumno contacte directamente coa empresa do seu interese para tratar de
conseguir unha praza para a realización das súas prácticas. O resto dos procedementos non sofre variacións.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Informe Titor na empresa (D5): [Peso anterior 75%] [Peso Proposto 75%]
Informe Titor académico (D7): [Peso anterior 25%] [Peso Proposto 25%]
* Probas pendentes que se manteñen. Non hai cambios.
Informe Titor na empresa (D5): [Peso anterior 75%] [Peso Proposto 75%]
Informe Titor académico (D7): [Peso anterior 25%] [Peso Proposto 25%]
* Probas que se modiﬁcan
Non se contemplan modiﬁcacións no proceso de avaliación.
* Novas probas
Ningunha
* Información adicional
As normas para elaborar a memoria de prácticas publicaranse na web da facultade e en FAITIC.
O alumno ten que cubrir e entregar un informe sobre a empresa (D6).
Tanto a memoria de prácticas como os informes poderán ser enviados en formato pdf por correo electrónico.
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