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Descrición
Co estudo desta materia trátase de saber aplicar os coñecementos teóricos, que se estudan na primeira
xeral
parte do programa, en regras prácticas para o mercado facendo especial ﬁncapé nas operacións ﬁnanceiras
que se utilizan no sector público.
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.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
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.
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de
formular xuízos con información limitada
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa signiﬁcación e
relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
CG10 Compromiso coa eﬁcacia e a eﬁciencia do traballo do sector público e outras entidades
CG11 Compromiso co respecto persoal na contorna laboral público e privado
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
CE25 Manexar os distintos produtos ﬁnanceiros para tomar decisións entre distintas alternativas no
marco das administracións públicas
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
CT2 Capacidade de organización, planiﬁcación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións
de presión
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
• saber facer

• saber facer

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

Competencias
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Manexar os distintos produtos ﬁnanceiros para tomar decisións entre distintas alternativas no marco das CB2
administracións públicas
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CG12
CE25
CT1
CT2
CT5
CT9
Contidos
Tema
Tema1. Conceptos básicos

1.1 Capital ﬁnanciero

Tema 2. Leyes de capitalización y descuento
utilizadas en la práctica

1.2 Comparación entre capitales ﬁnancieros
1.4 Leyes ﬁnancieras. Propiedades
1.5 Magnitudes derivadas
1.6.Operación ﬁnanciera: concepto y clasiﬁcación
1.7. Concepto de reserva matemática o saldo de una operación ﬁnanciera
2.1 Leyes ﬁnancieras de capitalización
2.1.1 Capitalización simple
2.1.1.1 Concepto y expresión matemática
2.1.1.2 Calculo del montante
2.1.1.3 Calculo del interés
2.1.1.4 Tipos de interés
2.1.1.5. Intereses anticipados
2.1.1.6 Supuestos de aplicación
2.1.1.7 Intereses legales
2.1.2 Capitalización compuesta
2.1.2.1 Concepto y expresión matemática
2.1.2.2 Tantos equivalentes
2.1.2.3 Intereses y montantes
2.1.2.4. Intereses anticipados
2.1.2.5 Supuestos prácticos de aplicación
2.1.3 Comparativa entre capitalización simple y compuesta

2.2 Leyes ﬁnancieras de descuento
2.2.1 Descuento simple comercial
2.2.1.1 Deﬁnición y expresión matemática
2.2.1.2. Tantos equivalentes
2.2.1.3 Valor descontado y descuento
Tema 3. Operaciones ﬁnancieras utilizadas en el 3.1 Cuentas corrientes
sector público y/o privado
3.2 Pólizas de crédito
3.3 Pagarés
3.4 Factoring
3.5 Leasing
3.6 Conﬁrming
Tema 4. Valoración de rentas ﬁnancierasa
4.1 Concepto
4.2 Elementos
4.3 Clasiﬁcación de las rentas
4.4 Rentas constantes valoradas en capitalización compuesta
4.4.1 Temporales, constantes, pospagables e inmediatas
4.4.2 Temporales, constantes prepagables e inmediatas
4.4.3 Temporales, constantes, pospagables y diferidas
4.4.4. temporales, constantes, prepagables y diferidas
4.4.5. Temporales, constantes, pospagables/ prepagables y anticipadas
4.5 Rentas fraccionadas
Planiﬁcación docente
Horas na aula

Horas fóra da aula

Horas totais
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Prácticas de laboratorio
15
15
30
Titoría en grupo
10
10
20
Lección maxistral
25
25
50
Outras
4
46
50
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas de laboratorio Estas clases son pensadas como complemento ás explicacións teóricas.
As clases prácticas están estruturadas como: prácticas de aula e prácticas informáticas.
As prácticas da aula están dedicadas á resolución de exercicios de tipo. É necesario que o alumno
complete a súa formación práctica coa resolución das diferentes suposicións que se entregarán
antes da explicación de cada tema. As dúbidas resolveranse tanto en titorías personalizadas como
nalgúns casos na clase práctica.
É fundamental que o alumno resolva algún tipo de exercicios utilizando ferramentas informáticas
(programas especíﬁcos, Excel, etc.)
Titoría en grupo
Control titorial da resolución de exercicios prácticos e traballo en equipo. Cando estean expostos, a
presenza de todos os membros do grupo é obrigatoria.
Lección maxistral
O profesor explicará os contidos de cada tema que considere máis relevante. É necesario que o
alumno complete esta explicación utilizando as fontes de información que aparecerán en cada
tema do programa da materia.
Atención personalizada
Probas Descrición
Outras O alumnado tanto da modalidade presencial como semipresencial poderá resolver dubidas con relación a algún
aspecto da materia (contido, traballo ou prácticas), así como atención ás súas necesidades e consultas
relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa disciplina, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe
Avaliación
Descrición
OutrasAvaliación continua:
Exames periódicos por temas ou grupos homoxéneos de temas, ben mediante
proba escrita ou probas orais que poden ser tanto a nivel individual ou en grupos
de alumnos/as. Nalgunhas partes do temario non será necesario realizar proba
algunha, que será suplida coa presentación e exposición de traballos en grupo e,
nalgúns casos, mediante entrevista persoal.
Esta forma de avaliar esixe a asistencia a clase dos alumnos/as matriculadas
nesta materia
É obrigatorio realizar un traballo ﬁnal que conteña boa parte do contido da
materia; devandito traballo será realizado en grupo e será exposto en clase
sendo necesaria a presenza de todos os grupos que se crearon e establecendo
un debate.Os alumnos/as que superen todas as probas non terán que realizar
ningún tipo de exame ﬁnal.
Os alumnos/as que con carácter excepcional e, por motivos xustiﬁcados, non
poidan asistir a clase realizaráselle un plan especial de avaliación.
Os alumnos da modalidade semipresencial, terán que realizar as mesmas probas
e nas mesmas datas que os de modalidade presencial

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
100
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CG12
CE25
CT1
CT2
CT5
CT9

Outros comentarios sobre a Avaliación

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
LÓPEZ CORRALES Y OTROS, CALCULO FINANCIERO Y ACTUARIAL, GARCETA, 2012
Bonilla Ausoles, M. Y otros, Matemáticas de las operaciones ﬁnancieras. Teoría y práctica, Thomson, 2006
González Velasco,C, Análisis de las operaciones ﬁnancieras. Core Sullabus for actuarial training in Europa, Civitas, 2007
De Pablo López, A., Matemáticas de las operaciones ﬁnancieras. Tomos I y II, UNED, 2000
González Catalá. V., Análisis de las operaciones ﬁnancieras,bancarias y bursátiles, AC, 1995
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www.ceca.es,
www.tesoro.es,
www.cnmv.es,
www.bde.es,
López Corrales y otros, Matemáticas ﬁnancieras básicas, Garceta, 2013
Recomendacións

Outros comentarios
A modalidade presencial e semipresencial do grao, comparten un mesmo plan de estudos, cuxas materias axudan a
desenvolver unha aprendizaxe de competencias baseado na avaliación continua
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