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Descrición
O traballo de ﬁn de grao é un traballo persoal que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo
xeral
titorización docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as
competencias asociadas ao título. O inglés úsase en xeral a nivel da documentacion empregada polo
alumnado para o desenvolvemento do traballo
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.
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.
CG7 Capacidade para coñecer, comprender e aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión de
Enxeñeiro Técnico en Informática e manexar especiﬁcacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
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.
CG10 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, tasacións, peritacións, estudos, informes,
planiﬁcación de tarefas e outros traballos análogos de informática, de acordo cos coñecementos adquiridos.
CG11 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas, comprendendo a
responsabilidade ética e profesional da actividade de Enxeñeiro Técnico en Informática.
CE12 Coñecemento e aplicación dos procedementos algorítmicos básicos das tecnoloxías informáticas para deseñar
solucións a problemas, analizando a idoneidade e complexidade dos algoritmos propostos
CE13 Coñecemento, deseño e utilización de forma eﬁciente dos tipos e estruturas de datos máis axeitados á resolución dun
problema
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CE14 Capacidade para analizar, deseñar, construír e manter aplicacións de forma robusta, segura e eﬁciente, elixindo o
paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas
CE22 Coñecemento e aplicación dos principios, metodoloxías e ciclos de vida da enxeñería de software
CE23 Capacidade para deseñar e avaliar interfaces persoa-computador que garantan a accesibilidade e usabilidade aos
sistemas, servizos e aplicacións informáticas
CE26 Capacidade para valorar as necesidades do cliente e especiﬁcar os requisitos software para satisfacer estas
necesidades, reconciliando obxectivos en conﬂito mediante a procura de compromisos aceptables dentro das
limitacións derivadas do custo, do tempo, da existencia de sistemas xa desenvolvidos e das propias organizacións
CE28 Capacidade de identiﬁcar e analizar problemas e deseñar, desenvolver, implementar, veriﬁcar e documentar
solucións software sobre a base dun coñecemento axeitado das teorías, modelos e técnicas actuais
CE30 Capacidade para deseñar solucións apropiadas nun ou máis dominios de aplicación utilizando métodos da enxeñería
do software que integren aspectos éticos, sociais, legais e económicos
CT4 Capacidade de análise, síntese e avaliación
CT5 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT6 Capacidade de abstración: capacidade de crear e utilizar modelos que reﬂexen situacións reales
CT7 Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información provinte de diversas fontes e de integrar ideas e
coñecementos.
CT8 Capacidade de traballar en situacións de falla de información e/ou baixo presión
CT11 Razoamento crítico
CT13 Espíritu emprendedor e ambición profesional
CT14 Ter motivación pola calidade e a mellora continua
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
RA1: Busca, ordenación e estruturación de información sobre calquer tema
RA2: Elaboración de memoria de proxectos na que se recollan: antecedentes, problemática ou
estado da arte, obxectivos, fases do proxecto, desenvolvemento do proxecto, conclusións e liñas
futuras.

RA3: Deseño de prototipos, programas de simulación, etc, según especiﬁcacións

Competencias
CB2 CG3 CE28 CT7
CB4 CG9
CT8
CB5 CG1 CE22 CT4
CG3 CE23
CG7 CE28
CG9
CG11
CB5 CG1 CE12 CT5
CG3 CE13 CT6
CG5 CE14 CT8
CG6 CE22 CT11
CG7 CE23 CT13
CG8 CE26 CT14
CG9 CE30
CG10

Contidos
Tema
Seguindo as recomendacións do Consello de
-----Universidades para o deseño de plans de estudo
de Grao en Enxeñaría Informática (resolución de
8/6/2009, BOE 4/8/2009): "Ejercicio original a
realizar individualmente y presentar y defender
ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías
especíﬁcas de la Ingeniería en Informática de
naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas".
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
24
24
0
Aprendizaxe baseado en proxectos
275
275
0
Traballo
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Descrición
Titorías co profesorado titor do TFG.
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Aprendizaxe baseado en Desenvolvemento do traballo de ﬁn de grao de forma individual. Corresponde ao traballo autónomo
proxectos
do/da alumno/a.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Titorías co profesorado titor do TFG para resolver dúbidas, problemas, ou calquera outra cuestión que se
presente.
Avaliación
Descrición
Traballo1. O Tribunal asignará o 100% da nota do TFG, atendendo á rúbrica aprobada
na normativa de TFG para a titulación de Grao en Enxeñaría Informática.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
100
CB4 CG1 CE12 CT4
CB5 CG3 CE13 CT5
CG5 CE14 CT6
2. O plaxio, entendendo como tal a presentación como propia dun traballo
CG6 CE22 CT7
realizado por outra persoa, ou como a copia de textos sen citar a súa
CG7 CE23 CT8
procedencia, comportará as responsabilidades nas que puideran incorrer os/as
CG8 CE26 CT11
estudantes que plaxien. O Tribunal avaliador será o responsable de informar
CG9 CE28
destas actividades no xeito que estableza a normativa da Universidade de Vigo
CG10 CE30
e de interpretar e valorar a magnitude do plaxio e o seu reﬂexo na nota ﬁnal
CG11
que pode comportar, se así o decide o Tribunal, a cualiﬁcación numérica de
cero na materia.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3.

Outros comentarios sobre a Avaliación
A cualiﬁcación obtense polo traballo realizado, o que supón o 100% da nota.
DATAS DE PRESENTACIÓN NAS DIFERENTES CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA
O período de defensa realizarase do 18-25 de novembro de 2020.
CONVOCATORIA PRIMEIRO PERIODO
O período de defensa realizarase do 18 ao 24 de febreiro de 2021.
CONVOCATORIA SEGUNDO PERIODO
O período de defensa realizarase do 28 xuño ao 1 de xullo de 2021.
CONVOCATORIA SEGUNDA OPORTUNIDADE
O período de defensa realizarase do 19-23 de xullo de 2021 (1º período).
O período de defensa realizarase do 8-15 de setembro de 2021 (2º período).
Todas as datas de presentación que ﬁguran no sistema de avaliación son as aprobadas pola Xunta de Centro da ESEI. En
caso de erro ao transcribilas, a válida é a aprobada oﬁcialmente e publicada no calendario de presentación e defensa de TFG
da ESEI.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Para poder superar o traballo de ﬁn grao é necesario ter aprobado todas as demáis materias da titulación.
Plan de Continxencias
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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.
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
ESCENARIO 1: DOCENCIA MIXTA
Debido á situación excepcional, ante a imposibilidade de poder realizar as titorías dun modo presencial, utilizaranse medios
virtuais como o Campus Remoto.
ESCENARIO 2: DOCENCIA NO PRESENCIAL
Debido á situación excepcional, ante a imposibilidade de poder realizar as titorías dun modo presencial, utilizaranse medios
virtuais como o Campus Remoto.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Non cambia nada
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non cambia nada, o único que de ser necesario a defensa realizaríase empregando medios virtuais, xa contemplado no
regulamento de TFG.
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