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DATOS IDENTIFICATIVOS
Xestión do Tempo do Proxecto
Materia
Xestión do
Tempo do
Proxecto
Código
P02M163V01104
Titulacion
Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
5
OB
1
Lingua
Castelán
impartición
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José María
Profesorado
Cancela Carral, José María
Correo-e
chemacc@uvigo.es
Web
http://www.mdip.es
Descrición
Análise do plan do proxecto, coas suas unidades temporais máis importantes.
xeral

Cuadrimestre
An

Competencias
Código
CG1 Capacidade de análise e síntese.
CG2 Capacidade de Organización e Planiﬁcación
CG3 Capacidade de Traballo en equipo
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
CG6 Orientación aos resultados
CG8 Capacidade de comunicación e motivación
CG9 Capacidade para a resolución de problemas
CG10 Capacidade para a toma de decisións
CG13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
CG15 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de
Proxecto ou Project Manager.
CE2 Saber iniciar, planiﬁcar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Ediﬁcación e Desenvolvemento Territorial na
especialidade de Ediﬁcación e Desenvolvemento Territorial
CE3 Saber iniciar, planiﬁcar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
CE4 Saber iniciar, planiﬁcar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de
Sistemas de Información.
CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oﬁciais da comunidade autónoma.
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que
deben enfrontarse.
CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz
de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e
orientadas ao ben común.
CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio
da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Ser capaz de estimar a Duración das Actividades

Ser capaz de desenvolver o Cronograma do proxecto

Ser capaz de controlar o Cronograma

Ser capaz de deﬁnir as Actividades

Ser capaz de secuenciar as Actividades

Ser capaz de estimar os Recursos para as Actividades

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG9
CE2
CE3
CE4
CT5
CT6
CT7
CG1
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CT1
CT4
CT5
CT7
CG2
CG3
CG8
CG13
CE2
CE3
CE4
CT4
CT5
CT6
CG2
CG4
CG6
CE2
CE3
CE4
CT4
CT5
CT7
CT8
CG2
CG3
CG4
CG9
CG10
CE2
CE3
CE4
CT1
CT5
CT8
CG1
CG2
CG15
CE1
CE2
CE3
CE4
CT4
CT5
CT7
CT8

Contidos
Tema
TEMA 1: A Xestión do tempo e a súa importancia Revisión dos aspectos xerais da xestión do tempo
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TEMA 2: A Xestión do tempo no proxecto.
TEMA 3: A xestión do tempo na metodoloxía
PMBOK
TEMA 4: A planiﬁcación das actividades do
proxecto e dos seus tempos.
TEMA 5: A asignación de recursos
TEMA 6: A xestión do proxecto: Tempo e Custos
TEMA 7: As ferramentas para a xestión de
proxectos:MS PROJECT e Open Project

Relevancia da xestión do tempo como recurso principal no proxecto
Análise do grupo de procesos vinculados á xestión do tempo de acordo co
PMBOK
Revisión das técnicas de planiﬁcación e programación de actividades no
proxecto
Establecemento das técnicas de asignación de recursos ás actividades do
proxecto e a súa vinculación cos tempos.
Técnicas de programación
Revisión de Ferramentas e Software para a Xestión de Proxectos

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
10
30
40
Resolución de problemas
5
15
20
Estudo de casos
3
10
13
Presentación
10
30
40
Exame de preguntas obxectivas
1
5
6
Práctica de laboratorio
1
5
6
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas
Estudo de casos
Presentación

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.
Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte dos
alumnos para propoñer solucións ao mesmo.
Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal ﬁn durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas deberase consultar a
web do master: www.mdip.es
Avaliación
Descrición
Exame de preguntas
Test de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos
obxectivas
impartidos na asignatura
Práctica de laboratorio Aplicación dos métodos de xestión do tempo a un proxecto,
preparación do cronograma e programación dos recursos

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

40
60

Outros comentarios sobre a Avaliación
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;É necesario superar ambas probas para obter unha cualiﬁcación ﬁnal positiva na
materia.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Xestión dos Custos do Proxecto/P02M163V01105

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xestión da Integración e do Alcance/P02M163V01103
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