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Competencias de titulación
Código
A16 CERM10 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou instalacións.
B1
CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo
do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
B2
CG2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma
adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas
precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
B3
CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situaciónsproblema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
B5
CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información
precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de busca de información e
adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
B6
CG6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer o medio social e empresarial e saber relacionarse
coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no
desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
B9
CG9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitirlle esta sensibilidade ás
persoas do seu ámbito.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Competencias
CERM10 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou A16
instalacións.
CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como
B1
compoñentes dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CG2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría,
B2
combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información
necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a
B3
fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as
estratexias adecuadas.
CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de
B5
toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas,
actuais e futuras, de procura de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
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CG6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer a contorna social e empresarial
e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración
de proxectos de ingeniería e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor
profesional.
CG9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitir esta
sensibilidade ás persoas da súa contorna.

B6

B9

Contidos
Tema
CAPÍTULO I. Conceptos básicos sobre seguridade a. O traballo e a saúde: Os riscos profesionais. Factores de risco.
e saúde no traballo.
b. Danos derivados de traballo. Os Accidentes de Traballo e as
Dedicación: mínimo de 10 horas presenciales
Enfermidades Profesionais. Outras patologías derivadas do traballo.
c. Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais.
Dereitos e deberes básicos nesta materia.
CAPÍTULO II. Riscos xerais e o seu prevención.
a. Riscos ligados ás condicións de seguridade.
Dedicación: mínimo de 25 horas presenciales
b. Riscos ligados ao medio ambiente de traballo.
c. A carga de traballo, fatígaa e a insatisfacción laboral.
d. Sistemas elementais de protección de riscos. Protección colectiva e
individual.
e. Plans de urxencias e evacuación.
f. O control da saúde dos traballadores.
CAPITULO III. Riscos especíﬁcos e o seu
a. Seguridade na construcción
prevención no sector correspondente á
b. Seguridade na minería
actividade da empresa.
Dedicación: mínimo de 5 horas presenciales
CAPÍTULO IV. Elementos básicos de xestión da
a. Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no Traballo.
prevención de riscos.
b. Organización do traballo preventivo: Rutinas básicas.
Dedicación: mínimo de 5 horas presenciales
c. Documentación: Recolleita, elaboración e arquivo.
CAPÍTULO V: Investigación de accidentes e
a. A investigación de accidentes. Generalidades.
inspeccións de seguridade
b. Procedementos de investigación de accidentes.
Dedicación: mínimo de 2.5 horas presenciales
c. Xestión do accidente.
d. Índices estatísticos.
e. Tipos de Inspeccións de seguridade Laboral.
CAPÍTULO VI: Primeros auxilios
Dedicación: mínimo 5 horas presenciales
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminarios
5
5
10
Estudo de casos/análises de situacións
5
13.5
18.5
Traballos de aula
9.5
20
29.5
Sesión maxistral
30
44
74
Probas de tipo test
1
5
6
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
5
6
Estudo de casos/análise de situacións
1
5
6
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Expoñeranse os estudos en investigación, desenvolvemento e innovación máis actuais no ámbito
da prevención dos riscos laborais a nivel nacional e internacional.
Estudo de casos/análises Nos seminarios propoñeranse supostos sobre a xestión de prevención de riscos laborais en
de situacións
empresas mineras e do sector da construción. Abordaranse os problemas do día a día dunha
empresa en materia de prevención de riscos laborais.
Traballos de aula
Suscitaranse exercicios prácticos e teóricos sobre:
-Investigación de accidentes e inspeccións de seguridade
-Elaboracións de Plan de prevención, Estudos de seguridade e Documentos de seguridade e saúde.
-Cálculo de custos dos accidentes acaecidos nunha empresa.
-Estudos ruído e po en canteiras.
-Estudos de manipulación manual de cargas-Cálculo de índices de siniestralidad (incidencia,
gravidade e frecuencia)
-Elaboración de manuais de autoprotección, procedementos de posta en práctica de simulacros e
primeiros auxilios.
Sesión maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Seminarios
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atenderase a dúbidas dos alumnos durante o curso académico xa sexa presencialmente ou
a través do correo electrónico ou plataforma docente.

Estudo de casos/análises de
situacións

Atenderase a dúbidas dos alumnos durante o curso académico xa sexa presencialmente ou
a través do correo electrónico ou plataforma docente.

Traballos de aula

Atenderase a dúbidas dos alumnos durante o curso académico xa sexa presencialmente ou
a través do correo electrónico ou plataforma docente.

Avaliación
Descrición
Cualiﬁcación
Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas
25
pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección
múltiple, emparejamiento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta
entre un número limitado de posibilidades.
Probas de resposta longa, Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas abertas sobre un
25
de desenvolvemento
tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta extensa.
Estudo de casos/análise de Proba en que se suscita unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse,
50
situacións
partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes,
condicións, da situación, etc.
Probas de tipo test

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións
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