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Código
V12G420V01702
Titulacion
Grao en
Enxeñaría
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
6
Lingua
impartición
Departamento Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Coordinador/a
Profesorado
Correo-e
Web
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
4

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
CG2 CG1 Capacidade para deseñar, desenvolver, implementar, xestionar e mellorar produtos e procesos nas diferentes
áreas do Enxeñaría biomédica, mediante técnicas analíticas, computacionais ou experimentais apropiadas.
CG4 CG2 Capacidade de dirixir actividades relacionadas coa competencia CG1
CE29 CE29 Coñecemento das diferentes tecnoloxías sanitarias empregadas nos diferentes servizos e departamentos dun
hospital.
CT5 CT5 Xestión da información.
CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
CT10 CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
CT16 CT16 Razoamento crítico.
CT17 CT17 Traballo en equipo.
CT20 CT20 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecementos e experiencia coas tecnoloxías usadas nas diferentes áreas do hospital,
susceptibles de aplicación da enxeñaría biomédica

Contidos
Tema
Abordaxe de todas as áreas do hospital que
inclúan solucións tecnolóxicas
Práctica clínica nas áreas

CG2
CG4

Competencias
CE29
CT5
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20

Práctica clínica nas áreas:
Análises clínicas, laboratorios, radioloxía, radioterapia, medicamento
nuclear, probas funcionais (pneumoloxía, *neuroﬁsiología), dixestivo,
*urología e *neumo, *cardiología, críticos, área quirófano, *nefrología
(diálese), farmacia, *otorrino/ollos, *ginecología, anestesia, quirófano,
Informática (TIC), Mantemento.

Planiﬁcación
Horas na aula

Horas fóra da aula

Horas totais
Páxina 1 de 3

Prácticum, Practicas externas e clínicas
48
62
110
Resolución de problemas
5
5
0
Estudo de casos
5
5
0
Informe de prácticas, prácticum e prácticas
8
8
0
externas(Repetida non usar)
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
19
22
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticum, Practicas
externas e clínicas
Resolución de
problemas
Estudo de casos

Descrición
Prácticas clínicas en distintos servizos Hospitalarios
Actividades de *resolucion de problemas
Estudo de casos relativos a servizos hospitalarios

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos levará a cabo unha atención personalizada do alumnado seguindo as recomendacións da Universidade de
Vigo e dos seus protocolos, así como os do Hospital onde se desenvolvan as *activiades
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Prácticum, Practicas externas e clínicas

Realización, con *aprovechamento, das
prácticas hospitalarias

10

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

Elaboración de informe de prácticas

10

Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de avaliación de resposta longa,
desenvolvemento, etc.

80

Competencias
Avaliadas
CG2 CE29 CT5
CG4
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20
CG2 CE29 CT5
CG4
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20
CG2 CE29 CT5
CG4
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20

Outros comentarios sobre a Avaliación
No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualiﬁcación
global no presente curso académico será de suspenso (0.0).&*lt;Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo
electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non
autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a
cualiﬁcación global será de suspenso (0.0).
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
El practicum en el hospital : estrategias para el autoanálisis Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa 2011,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estrutura e patoloxía médica/V12G420V01403
Estrutura e patoloxía médico-cirúrxica/V12G420V01404
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Enxeñaría clínica e hospitalaria/V12G420V01602
Plan de Continxencias
Descrición
En caso de emerxencia sanitaria adecuaríanse as prácticas á dispoñibilidade do hospital chegando a, de ser necesario, expor
metodoloxías complementarias que suplan a non-presencia no complexo *hospitarlario, centradas en que o alumnado
adquira as competencias marcadas nesta materia a través de ferramentas *telemáticas.
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