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Descrición
Esta materia aborda os aspectos técnicos, económico-ﬁnancieros, legais e de xestión dos proxectos de
xeral
enxeñaría aeroespacial.
Materia do programa English Friendly. Os/as estudantes internacionais poderán solicitar ao profesorado: a)
materiais e referencias bibliografías para o seguimento da materia en inglés, b) atender as titorías en inglés,
c) probas e avaliacións en inglés.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
• saber
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa • saber facer
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro • saber
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de
• saber facer
índole social, cientíﬁca ou ética
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
• saber
especializado como non especializado
• saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía
• saber facer
CG1 Capacidade para o deseño, desenvolvemento e xestión no ámbito da enxeñaría aeronáutica que
• saber
teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da • saber facer
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.
CG2 Planiﬁcación, redacción, dirección e xestión de proxectos, cálculo e fabricación no ámbito da
• saber
enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o
• saber facer
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.
CG4 Veriﬁcación e Certiﬁcación no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos • saber
coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos • saber facer
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
• saber
redacción de informes, de ditames, e de asesoramento técnico en tarefas relativas á Enxeñaría
• saber facer
Técnica Aeronáutica, de exercicio das funcións e de cargos técnicos genuinamente aeroespaciais.
CG7 Capacidade de analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas.
• saber
• saber facer
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CG8

Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da
profesión de Enxeñeiro Técnico Aeronáutico.
CE19 Coñecemento aplicado de: a ciencia e tecnoloxía dos materiais; mecánica e termodinámica;
mecánica de ﬂuídos; aerodinámica e mecánica do voo; sistemas de navegación e circulación aérea;
tecnoloxía aeroespacial; teoría de estruturas; transporte aéreo; economía e produción; proxectos;
impacto ambiental.
CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor
CT3

Capacidade de comunicación oral e escrita na lingua nativa

CT4

Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información

CT5

Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións

CT6

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
CT11 Ter motivación pola calidade con sensibilidade cara a temas do ámbito dos estudos
CT12 Compromiso ético e democrático
CT13 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eﬁciente dos recursos

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecemento, comprensión, análise e síntese da xestión económica dunha empresa e da xestión de
proxectos.

• saber
• saber facer
• saber
• saber facer

• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CE19
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
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Coñecemento dos determinantes do impacto ambiental do sector aeronáutico.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT11
CT12
CT13

Contidos
Tema
Tema 1. Dirección empresarial: función directiva.
Xestión de recursos humanos e do coñecemento.
Tema 2. Xestión de Calidade. Xestión de
Mercadotecnia.
Tema 3. Xestión económico-ﬁnanceira da
empresa.
Tema 4. Tipo de proxectos de enxeñaría.
Planiﬁcación, avaliación e control dun proxecto.
Tema 5. Xestión do alcance, tempo, calidade,
recursos humanos e comunicacións dun proxecto.
Custo e risco.
Tema 6. Indicadores obxectivos do resultado dun
proxecto.
Tema 7. Impacto ambiental de aeroportos,
aerolíneas e instalacións aeronáuticas. Normativa
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
32
63
95
Traballo tutelado
9
15
24
Prácticas de laboratorio
9
18
27
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
2
0
Presentación
0.5
1.5
2
*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/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver.
Traballo tutelado
O/A estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias etc.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedementais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos
especiais con equipamento especializado (Laboratorios, aulas informáticas, etc...)
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Lección
maxistral

No ámbito da acción tutorial, distínguense accións de titoría académica, así como de titoría personalizada.
No primeiro dos casos, o alumnado terá á súa disposición horas de titorías nas que pode consultar
calquera dúbida relacionada cos contidos, organización e planiﬁcación da materia, co desenvolvemento
do proxecto, etc. As titorías poden ser individualizadas, pero fomentaranse titorías grupais para a
resolución de problemas relacionados coas actividades a realizar en grupo, ou simplemente para informar
ao docente da evolución do traballo colaborativo. Nas titorías personalizadas, cada alumno, de maneira
individual, poderá comentar co profesor calquera problema que lle estea impedindo realizar un
seguimento adecuado da materia, co ﬁn de atopar entre ambos algúns tipos de solución. Conxugando
ambos os tipos de acción titorial, preténdense compensar os diferentes ritmos de aprendizaxe mediante a
atención á diversidade.

Traballo
tutelado

No ámbito da acción tutorial, distínguense accións de titoría académica, así como de titoría personalizada.
No primeiro dos casos, o alumnado terá á súa disposición horas de titorías nas que pode consultar
calquera dúbida relacionada cos contidos, organización e planiﬁcación da materia, co desenvolvemento
do proxecto, etc. As titorías poden ser individualizadas, pero fomentaranse titorías grupais para a
resolución de problemas relacionados coas actividades a realizar en grupo, ou simplemente para informar
ao docente da evolución do traballo colaborativo. Nas titorías personalizadas, cada alumno, de maneira
individual, poderá comentar co profesor calquera problema que lle estea impedindo realizar un
seguimento adecuado da materia, co ﬁn de atopar entre ambos algúns tipos de solución. Conxugando
ambos os tipos de acción titorial, preténdense compensar os diferentes ritmos de aprendizaxe mediante a
atención á diversidade.

Avaliación
Prácticas de laboratorio

Descrición
Memoria de prácticas de laboratorio

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
25
CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT8
CT11
CT13

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Realización de probas parciais e dun exame ﬁnal de
avaliación continua

50

CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT3
CT4
CT5
CT11
CT13
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Presentación

Presentación en clase do traballo grupal
desenvolvido.

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CE19
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13

Outros comentarios sobre a Avaliación
A nota mínima a alcanzar no exame ﬁnal de avaliación continua será de 4.0 para poder superar a materia. No caso de non
alcanzar dita nota a nota ﬁnal será a resultante do mínimo da nota media de EC e de 4.0. Segunda edición da acta: O/as
alumno/as que non superen a materia na primera edición da acta realizarán un exame extraordinario que terá o mesmo
formato e os mesmos requisitos que o exame ordinario. Na avaliación extraordinaria, realizarase un exame en tres partes
que suporá a puntuación completa da avaliación: resposta curta, resposta longa (desenvolvemento), e problemas.
Na súa condición de estudante da Universidade de Vigo, o Estatuto do Estudante Universitario, aprobado polo Real Decreto
1791/2010 de 30 de decembro, establece no seu artigo 12, punto 2d, que o estudante universitario ten o deber de
"abstenerse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se
realicen ou en documentos oﬁciais da universidade". Por iso, espérase que o alumno teña un comportamento ético
adecuado. Si detectásese un comportamento pouco ético durante o curso (copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non
autorizados ou outros), penalizarase ao alumno cunha nota de 0,0 na proba escrita ou entregable onde se detectase
devandita fraude.
O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da EEAE atópase publicado na páxina web
http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK), 6, Project
Management Institute, 2017,
Cindy Lewis, Carl Chatﬁeld, Timothy Johnson, Microsoft Project 2019 Step by Step, Microsoft Press, 2019,
Philip Kotler, Fundamentos De Marketing, 13, ADDISON-WESLEY, 2017,
Montserrat Cabrerizo, Gestión Económica y Financiera de la Empresa, 2, Marcombo Formación, 2017,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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