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Descrición
Esta asignatura busca desenvolver e facilitar ferramentas que implementen as técnicas de comunicación e
xeral
liderado, tanto individuais como colectivas. Empregarase o inglés en algunha tipoloxía de exercicio.
Competencias
Código
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.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacidade para concebir, redactar, organizar, planiﬁcar, desenvolver e asinar proxectos no ámbito da enxeñaría en
informática que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos , a concepción, o desenvolvemento ou a
explotación de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.
CG3 Capacidade para deseñar, desenvolver, avaliar e asegurar a accesibilidade, ergonomía, usabilidade e seguridade dos
sistemas, servizos e aplicacións informáticas, así como da información que xestionan.
CG4 Capacidade para deﬁnir, avaliar e seleccionar plataformas hardware e software para o desenvolvemento e a
execución de sistemas, servizos e aplicacións informáticas, de acordo cos coñecementos adquiridos.
CG5 Capacidade para concebir, desenvolver e manter sistemas, servizos e aplicacións informáticas empregando os
métodos da enxeñería de software como instrumento para o aseguramento de sua calidade, de acordo cos
coñecementos adquiridos.
CG6 Capacidad para concebir e desenvolver sistemas ou arquitecturas informáticas centralizadas ou distribuidas
integrando hardware, software e redes de acordo cos coñecementos adquiridos.
CG8 Coñecemento das materias básicas e tecnoloxías, que capaciten para a aprendizaxe e desenvolvemento de novos
métodos e tecnoloxías, así como as que lles doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CG9 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, autonomía e creatividade. Capacidade para
saber comunicar e transmitir os coñecementos, habilidades e destrezas da profesión de Enxeñeiro Técnico en
Informática.
CE8 Capacidade para planiﬁcar, concibir, despregar e dirixir proxectos, servizos e sistemas informáticos en tódolos
ámbitos, liderando a súa posta en marcha e mellora continua e valorando o seu impacto económico e social
CE9 Capacidade para comprender a importancia da negociación, os hábitos de traballo efectivos, o liderado e as
habilidades de comunicación en todos os contornos de desenvolvemento de software
CT1 Capacidade para comprender o signiﬁcado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de
coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade mais xusta e igualitaria.
CT2 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito na lingua galega.
CT3 Sostenibilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eﬁciente dos recursos.
CT4 Capacidade de análise, síntese e avaliación
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CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14

Capacidade de organización e planiﬁcación
Capacidade de abstración: capacidade de crear e utilizar modelos que reﬂexen situacións reales
Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información provinte de diversas fontes e de integrar ideas e
coñecementos.
Capacidade de traballar en situacións de falla de información e/ou baixo presión
Capacidade de integrarse rápidamente e traballar eﬁcientemente en equipos unidisciplinares e de colaborar nun
entorno multidisciplinar
Capacidade de relación interpersonal.
Razoamento crítico
Liderado
Espíritu emprendedor e ambición profesional
Ter motivación pola calidade e a mellora continua

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
RA 2. Desenvolver habilidades directivas relacionadas coa dirección de persoas e equipas
multidisciplinares

Contidos
Tema
PARTE I: COMUNICACIÓN

Competencias
CB2 CG1 CE8 CT1
CB4 CG3 CE9 CT2
CB5 CG4
CT3
CG5
CT4
CG6
CT5
CG8
CT6
CG9
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14

1. Competencias técnicas e persoais na dirección
2. Habilidades de comunicación para a dirección
3. Técnicas para falarr en público
4. Facer e recibir crítica
1. Liderado
2. Técnicas de negociación eﬁcaz
3. Motivación e cambio de conducta
4. Xestión da tensión

PARTE II: LIDERADO

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
18
22
40
Presentación
10
20
30
Traballo tutelado
8
12
20
Seminario
4
6
10
Lección maxistral
15
15
30
Resolución de problemas e/ou exercicios
5
5
10
Presentación
5
5
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Presentación
Traballo tutelado
Seminario
Lección maxistral

Descrición
Técnica mediante a cal os alumnos deben resolver un exercicio exposto, a partir dos coñecementos
traballados.
Exposición verbal na que o alumnado e o profesorado interaccionan de modo ordenado,
presentando cuestións, expoñendo temas, traballos, conceptos, ou principios de forma dinámica.
Traballos realizados baixo a supervisión do profesorado.
Apoio, atención e resolución de dúbidas e/ou cuestións do alumnado.
Exposición por parte do docente dos contidos básicos da materia complementada cos medios
multimedia dispoñibles.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado O alumnado terá seguimento continuo e unha atención personalizada e de grupo. A actividade
personalizada é unha actividade académica que ten como ﬁnalidade reparar nas necesidades e
consultas do alumnado en relación ca materia As titorías impartiranse tanto presencial como
telematicamente. Neste último caso, deberase solicitar unha cita previa.
Seminario

O alumnado terá seguimento continuo e unha atención personalizada e de grupo. A actividade
personalizada é unha actividade académica que ten como ﬁnalidade reparar nas necesidades e
consultas do alumnado en relación ca materia. As titorías impartiranse tanto presencial como
telematicamente. Neste último caso, deberase solicitar unha cita previa.

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Asistencia e resolución de casos propostos nos grupos prácticos.

Cualiﬁcación
40

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2

Presentación

Exposicións orais onde se valorarán principalmente as
habilidades comunicativas
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2

35

Traballo tutelado

Valorarase as dotes e soportes de apoio á comunicación, a
capacidade de realización de traballos, a procura de información
de calidade, o traballo en equipo, así como as dotes de liderado.

20

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2
Esta probas busca avaliar a asimilación dos contidos da materia
a nivel práctico.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2

5

Competencias
Avaliadas
CE8 CT8
CE9 CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CE8 CT9
CE9 CT10
CT12
CT13
CT14
CE8 CT9
CE9 CT10
CT12
CT13
CB2 CG1 CE8 CT1
CB4 CG3 CE9 CT2
CB5 CG4
CT3
CG5
CT4
CG6
CT5
CG8
CT6
CG9
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14

Outros comentarios sobre a Avaliación
ALUMNOS ASISTENTES
A avaliación anterior é válida para alumnos asistentes que realicen avaliación continua. O alumnado deberá aprobar cada
unha das probas de avaliación enumeradas anteriormente para superar a materia con un mínimo dun 5.
O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.
ALUMNOS NON ASISTENTES
Para o caso de alumnos NON ASISTENTES, a materia avaliarase cun exame teórico-práctico que representará o 100% da
caliﬁcación da materia. Para superar a materia é IMPRESCINDIBLE sacar unha puntuación igual ou superior a 5 sobre 10.
O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.
CONVOCATORIA DE XULLO
O alumnado será avaliado cun único exame presencial. Para superar a materia é IMPRESCINDIBLE sacar unha puntuación
igual ou superior a 5 sobre 10.
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O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA
Aqueles/as alumnos que cumpran as condicións marcadas pola Universidade de Vigo para a realización da convocatoria de
ﬁn de carreira, realizarán un único exame presencial.
O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.
PROCESO DE CUALIFICACIÓN EN ACTAS
Se non supera algunha das probas de avaliacion cun mínimo de 5 sobre 10, a nota que se porá en actas será a maior das da
parte que teña superadas.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Bergström, B., Técnicas esenciales de comunicación visual, Promopress,
Bernal, J.J., 20 herramientas para la toma de decisiones, Especial directivos,
Boyatzis, R., Liderazgo emocional, Deusto,
Cardona, P., Cómo desarrollar las competencias de liderazgo, EUNSA,
Clark, C., Cómo transmitir instrucciones con eﬁcacia : técnicas para mejorar la comunicación en las reuniones
de trabajo, Deusto,
Domínguez, C., Técnicas de expresión oral : o uso expresivo da voz, Galaxia,
Medrano, C.L., utros 50 xogos de lingua : técnicas de comunicación oral e escrita, Xearais,
Merayo, A., Curso práctico de técnicas de comunicación oral, Tecnos,
Slideshare, Presentaciones,
TED Talk, https://www.ted.com/talks?language=es,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe baseada en proxectos/O06G150V01701
Outros comentarios
Recoméndase ter superada a mairoía dos créditos de obrigatoriedade (alomenos 150 ECTS).
Plan de Continxencias
Descrición
Por causas derivadas de situacións vinculadas con posibles restriccións por razóns sanitarias ou similares, esta guía
contempla as modiﬁcacións para os seguintes escenarios:
MODALIDADE MIXTA
- As clases serán impartidas presencialmente e de forma online a través de Campus Remoto e co apoio da plataforma Faitic
seguindo as directrices establecidas pola UVigo. Respetarase a metodoloxía e avaliación recollida nesta guía.
MODALIDADE NON PRESENCIAL
- As clases serán impartidas de forma presencial a través de Campus Remoto e co apoio da plataforma Faitic seguindo as
directrices establecidas pola UVigo. Respetarase a metodoloxía e avaliación recollida nesta guía. As presentacións
realizaranse online, polo que impartirase materia especíﬁca sobre como presentar online.
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