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Descrición
Mediante a realización de prácticas en empresa o alumno poderá aplicar os coñecementos e as competencias
xeral
adquiridas durante os seus estudos, o que permitirá complementar e reforzar a súa formación e facilitar a
súa incorporación ao mercado laboral.
Competencias
Código
CG1 CG4 Capacidade para resolver problemas coa iniciativa e visualizar, comunicar e transmitir coñecementos,
habilidades e habilidades no campo da enxeñaría biomédica.
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.
CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e
teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CG4 CG2 Capacidade de dirixir actividades relacionadas coa competencia CG1
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade para adaptarse ás situacións reais da profesión.

Integración en grupos de traballo multidisciplinares.

Responsabilidade e traballo autónomo.

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG4
CG2
CG3
CG4
CG1
CG2
CG3
CG4

Contidos
Tema
Integración nun grupo de traballo nunha
empresa.

O alumno integrarase no contexto organizativo dunha empresa, téndose
que coordinar cos diferentes membros do grupo de traballo ao que sexa
asignado.
Realización de actividades ligadas ao desempeño Ao alumno encomendaráselle unha serie de tarefas relacionadas cos
da profesión.
coñecementos e coas competencias dos seus estudos.
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Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticum, Practicas externas e clínicas
150
150
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
O alumno integrarase nun grupo de traballo nunha empresa onde terá a oportunidade de poñer en
práctica os coñecementos e as competencias adquiridas durante os seus estudos, e así
complementar e reforzar a súa formación.

Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticum, Practicas externas e clínicas O alumno dispoñerá dun titor na empresa onde fará a súas prácticas e dun titor
académico.
Avaliación
Descrición
Prácticum, Practicas
externas e clínicas

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
Os estudantes en prácticas deberán manter un contacto continuado non
100
CG1
só co seu titor na empresa, senon tamén co seu titor académico.
CG2
Ao concluir as prácticas, os alumnos deberán entregar ao seu titor
CG3
académico unha memoria ﬁnal e o informe en documento oﬁcial D6CG4
Informe do estudante.
Na avaliación terase en conta a valoración do desempeño do alumno
realizada polo titor na empresa, o seguimento realizado polo titor
académico e os informes entregados polo alumno.

Outros comentarios sobre a Avaliación
Adicionalmente ao xa exposto nesta guía docente é preciso facer as seguintes aclaracións:
1º. Esta materia rexerase polo establecido no Regulamento de Prácticas en Empresa da EEI
(http://eei.uvigo.es/opencms/export/sites/eei/eei_gl/documentos/escola/Normativa/practicas_empresa.pdf).
2º. A Escola fará pública a oferta de prácticas en empresa curriculares entre as que o alumnado, que cumpra os requisitos
descritos no artigo 6 do citado regulamento, deberá facer a súa escolla dentro do prazo ﬁxado ao efecto. O procedemento
de realización de prácticas en empresa curriculares está establecido no artigo 7 do regulamento.
3º. A duración das prácticas pode chegar a ser ata de un máximo de 240 horas, para que o alumno saque o maior proveito
da súa estadía na empresa. Será a empresa na súa oferta de prácticas a que estipulará a duración das mesmas.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
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 ===
A metodoloxía docente adaptarase ás circunstancias, podéndose desenvolver as prácticas empregando a modalidade do
teletraballo, de acordo á planiﬁcación que estableza a empresa que acolla ao alumno.
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=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se producirán cambios na metodoloxía de avaliación.
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