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Descrición
Conceptos básicos de Teoría Económica, Administración e Xestión de Empresas e Tecnoloxía; aplicación ao
xeral
Sector Aeroespacial
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo
CG2 Planiﬁcación, redacción, dirección e xestión de proxectos, cálculo e fabricación no ámbito da
enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o
establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de
propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as
infraestruturas de aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráﬁco e do
transporte aéreo.
CG5 Capacidade para levar a cabo actividades de proxección, de dirección técnica, de peritación, de
redacción de informes, de ditames, e de asesoramento técnico en tarefas relativas á Enxeñaría
Técnica Aeronáutica, de exercicio das funcións e de cargos técnicos genuinamente aeroespaciais.
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da
profesión de Enxeñeiro Técnico Aeronáutico.
CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa.
Organización e xestión de empresas.
CT1 Capacidade de análise, organización e planiﬁcación
CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita na lingua nativa
CT4

Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información

CT5
CT6

Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
Capacidade de comunicación interpersoal

CT8

Capacidade de razoamento crítico e autocrítico

CT9

Capacidade de traballo en equipo de carácter interdisciplinar

CT10 Capacidade de tratar e actuar en situacións de conﬂitos e negociación

Tipoloxía
• saber

• saber
• saber facer

• saber facer

• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser
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CT12 Compromiso ético e democrático

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
- Coñecemento, comprensión, análise e síntese da microeconomía e macroeconomía

- Coñecemento dos aspectos básicos dos tipos de empresas e a súa xestión e organización

• Saber estar /
ser

Competencias
CB1
CG5
CT1
CT3
CT4
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12
CB1
CG2
CG8
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12

Contidos
Tema
A Empresa no Sistema Económico
Dirección Comercial
Dirección Financeira
Natureza e Estrutura Organizativa das Empresas:
cambio e innovación
Organizacións e Recursos Humanos: motivación e
liderado
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
30
30
60
Actividades introdutorias
1
1
2
Estudo de casos
18
36
54
Resolución de problemas e/ou exercicios
1.5
16.5
18
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
14
16
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas .
As sesións teóricas, poden completarse con dinámicas como análises de textos que axuden á
comprensión dos conceptos teóricos da materia.
Actividades introdutoriasPresentación da Materia, antes do inicio do curso normal
Estudo de casos
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos Realización individual ou en grupo de informes, resposta a problemas de empresas aeroespaciais e
formulación de solucións alternativas con seguimento e indicacións do docente, a partir de contidos da
materia e a súa adaptación a problemáticas empresariais e sectoriais
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Avaliación
Resolución de problemas
e/ou exercicios

Descrición
Exames parciais e/ou ﬁnal sobre contido teórico-práctico
da materia

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
60
CB1
CG2
CG5
CG8
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Entrega de exercicios, informes, resolución de problemas e
toma de decisións, individual e en grupo (de forma
autónoma)

40

CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12

Outros comentarios sobre a Avaliación
A planiﬁcación da materia supón a aplicación dun sistema de avaliación continua (asistencia mínima do 80%). Polo que a
cualiﬁcación ﬁnal obterase da avaliación dos traballos de aula e realización dun exame ﬁnal. Para ter en conta ditas
cualiﬁcacións é necesario obter unha nota mínima de 4 sobre 10 no exame ﬁnal. As datas e horarios das probas de
avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola xunta de
centro para o curso 2019-2020. En caso de conﬂito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as sinaladas na
páxina web da titulación. Segunda convocatoria: a nota correspondente aos traballos de aula conservarase durante un curso
académico, convocatorias de xuño e xullo. O estudantado non asistente pode participar nun exame ﬁnal que cobre todo o
contido da materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Fernandez Sanchez, Esteban, Administración de Empresas, 2010, Paraninfo
Schilling, M.A., Dirección Estratégica de la Innovación Tecnológica, 2008, McGraw-Hill
Bibliografía Complementaria
Bueno Campos, E., Curso Básico de economía de la empresa, 2004, Pirámide
Fernández Sánchez y otros, Introducción a los negocios para ingenieros, 2008, Paraninfo
Hidalgo Nuchera y otros, La Gestión de la Innovación y la Tecnología en las Organizaciones, 2008, Pirámide
Fernández Sánchez, E., Estrategia de Innovación, 2005, Paraninfo
Recomendacións
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