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Descrición
Esta materia ten como obxectivo fundamental ofrecer a o alumno unha visión preliminar ou introdutoria, de
xeral
carácter teórico-práctico, relativa a a natureza e o funcionamento de as organizacións empresariais e a súa
relación con a contorna en a que operan. Para iso, entre outras cousas, deﬁniremos o término empresa desde
un punto de vista multidimensional que abarca a complejidad de o seu funcionamento como sistema aberto.
Posteriormente, analizaremos as relacións de a empresa con a súa contorna, e entraremos en o estudo de as
súas principais áreas funcionais que contribúen a o correcto desenvolvemento de a súa actividade.
Competencias
Código
CG9 CG9 Capacidade de organización e planiﬁcación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións.
CE6 CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e marco institucional e xurídico da empresa. Organización e
xestión de empresas.
CT1 CT1 Análise e síntese.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT7 CT7 Capacidade para organizar e planiﬁcar.
CT18 CT18 Traballo nun contexto internacional.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer o papel de a empresa en o ámbito de a actividade económica.
Comprender os aspectos básicos que caracterizan a os distintos tipos de empresa.
Coñecer o marco xurídico de os distintos tipos de empresas.
Coñecer os aspectos máis relevantes de a organización e a xestión en a empresa.

CG9

Adquirir habilidades sobre os procesos que afectan a a xestión empresarial.

CG9

Competencias
CE6
CT18
CE6
CT1
CT18
CE6
CT1
CE6
CT1
CT18
CE6
CT2
CT7
CT18

Contidos
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Tema
Tema 1: A EMPRESA

1.1 O concepto de empresa.
1.2 A función da empresa.
1.3 A empresa como sistema.
1.4 A contorna da empresa.
1.5 Os obxectivos da empresa.
1.6 Clases de empresas.
Tema 2: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE *I).
2.1 Estrutura económica e ﬁnanceira da empresa.
ESTRUTURA ECONÓMICA E FINANCEIRA DA
2.2 Fondo de rotación.
EMPRESA
2.3 Ciclo de explotación e Período medio de maduración.
2.4 Fondo de rotación mínimo.
Tema 3: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE *II). Os 3.1 Os resultados da empresa.
RESULTADOS DA EMPRESA
3.2 A rendibilidade da empresa.
3.3 A estratexia competitiva.
Tema 4: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE *III).
4.1 Concepto de investimento.
INVESTIMENTO
4.2 Clases de investimentos.
4.3 Criterios para a avaliación e selección de investimentos.
Tema 5: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE *IV).
5.1 Concepto de fonte de ﬁnanciamento.
FINANCIAMENTO
5.2 Tipos de fontes de ﬁnanciamento.
5.3 Análise da solvencia e liquidez da empresa.
Tema 6: O SISTEMA DE PRODUCIÓN (PARTE I).
6.1 O sistema de produción.
ASPECTOS XERAIS
6.2 A eﬁciencia.
6.3 A productividad.
6.4 Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)
Tema 7: O SISTEMA DE PRODUCIÓN (PARTE *II). 7.1 Concepto de custo.
Os CUSTOS DE PRODUCIÓN
7.2 Clasiﬁcación dos custos.
7.3 O custo de produción.
7.4 As marxes da empresa.
7.5 Limiar de rendibilidade.
7.6 Capacidade de produción e localización.
7.7 Xestión de inventarios.
Tema 8: O SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
8.1 ¿Que é o marketing?
8.2 Conceptos básicos.
8.3 As ferramentas de marketing: Marketing-mix.
Tema 9: O SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
9.1 Compoñentes do sistema de administración.
9.2 O sistema de dirección.
9.3 O sistema humano.
9.4 O sistema cultural.
9.5 O sistema político.
PRÁCTICAS DE LA MATERIA
Práctica 1: Aplicación de conceptos del tema 1.
*La programación de las prácticas puede
Práctica 2: Aplicación de conceptos del tema 1.
experimentar cambios en función de la evolución Práctica 3: Aplicación de conceptos del tema 2.
del curso.
Práctica 4: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 5: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 6: Aplicación de conceptos del tema 3.
Práctica 7: Aplicación de conceptos del tema 4.
Práctica 8: Aplicación de conceptos del tema 5.
Práctica 9: Aplicación de conceptos del tema 6.
Práctica 10: Aplicación de conceptos del tema 7.
Práctica 11: Aplicación de conceptos del tema 8.
Práctica 12: Aplicación de conceptos del tema 9.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
32.5
45.5
78
Prácticas de laboratorio
18
45
63
Exame de preguntas obxectivas
3
6
9
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Lección maxistral con material de apoio e medios audiovisuais. Exposición dos principais contidos
da materia para que o alumno poida entender o alcance dos mesmos e facilitar a súa comprensión.
Tamén, cando resulte oportuno ou relevante, procederase á resolución de problemas que ilustren
adecuadamente a problemática a tratar.
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Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e *procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en
espazos con equipamento adecuado.
Atención personalizada
Probas

Descrición

Exame de
preguntas
obxectivas

Os estudantes terán ocasión de acudir a *tutorías no despacho do profesor no horario que os profesores
establecerán para ese efecto a principio de curso e que se publicará na plataforma de *teledocencia
*Faitic. Estas *tutorías están destinadas a resolver dúbidas e orientar aos estudantes sobre o
desenvolvemento dos contidos abordados nas clases teóricas, as clases prácticas e os traballos que se
lles poida encomendar. Neste apartado tamén se inclúe a aclaración aos alumnos de calquera cuestión
sobre as probas realizadas ao longo do curso.

Avaliación
Descrición
Prácticas de
laboratorio

Exame de
preguntas
obxectivas

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
De acordo con a planiﬁcación docente de o curso académico, o alumno deberá
CG9 CE6 CT1
0
desenvolver un número determinado de prácticas que inclúen diversos
CT2
exercicios de aplicación de os coñecementos adquiridos en as clases de teoría
CT7
a situacións concretas e permiten desenvolver diversas habilidades básicas
CT18
(capacidade para a resolución de problemas, iniciativa, traballo en equipo,
etc.). Estas prácticas non interveñen en o cálculo de a cualiﬁcación de a
materia, pero esíxese a o alumno obter un desempeño mínimo en as mesmas
para a superación de a materia.
Realizaranse, como mínimo, dous probas tipo test a o longo de o curso, en as
100
CG9 CE6 CT1
que se evaluará os coñecementos, as destrezas e as competencias adquiridas
CT2
por os alumnos tanto en as aulas de teoría como de prácticas.

Outros comentarios sobre a Avaliación
1. Compromiso ético:
Espérase que o alumno teña un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia,
plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados, por exemplo) considerarase que o alumno non cumpre os requisitos
necesarios para aprobar a materia. Nese caso suspenderase a nota global no curso académico actual
(0,0).

2. Sistema de avaliación continua
Seguindo as directrices do título e os acordos da comisión académica ofrecerán aos alumnos / as que estuden esta materia
un sistema de avaliación continua.
A avaliación continua consistirá en dúas probas tipo test que se realizarán ao longo do curso. Cada unha das probas de tipo
de proba abordará os contidos vistos ata o momento da súa realización, tanto en clases teóricas como prácticas. Polo tanto,
a primeira proba non publicará material para a realización da segunda proba. Debido a isto, cada unha destas probas terá
un peso diferente no cálculo da cualiﬁcación obtida na materia. O primeiro 30% eo segundo o 70%.
Estas probas non son recuperables, é dicir, se un estudante non pode realizalas na data estipulada, o profesor non ten que
repetilas, salvo que o estudante xustiﬁque e acredite.

O estudante ten dereito a coñecer a cualiﬁcación obtida en cada proba nun prazo razoable despois da súa conclusión e
discutir o resultado co profesor.
Entenderase que o estudante superou a avaliación continua cando se cumpren todos os requisitos seguintes:
1. O 75% das prácticas da materia desenvolvéronse correctamente.

2. Polo menos unha nota de 5 sobre 10 (aprobada) obtivo a última proba de tipo de proba (que abarcará todos os contidos
vistos na materia).
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3. A media ponderada das cualiﬁcacións obtidas nas probas tipo test é un mínimo de 5 sobre 10 (aprobado), sendo a nota
obtida na materia.

Para que o alumno poida realizar as probas de avaliación indicadas neste punto, o alumno debe cumprir o primeiro requisito
expresado no parágrafo anterior.
Se a media ponderada das marcas obtidas nas probas de tipo de proba é maior ou igual a 5 pero a nota obtida na última
proba de tipo de proba é inferior a 5, o alumno non superará a materia ea súa nota será a obtida en a segunda proba.
Entenderase que un estudante optou pola avaliación continua cando, cumprindo cos requisitos necesarios para a realización
de prácticas, participa na segunda proba de tipo test.
A cualiﬁcación obtida nas probas e probas prácticas só será válida para o curso académico no que se realizan.
3. Estudantes que non opten pola avaliación continua
Ao alumnado que non opte pola avaliación continua ofrecerase un procedemento de avaliación que lles permita alcanzar a
nota máis alta. Este procedemento consistirá nun exame ﬁnal (cuxa data está ﬁxada pola Xestión do Centro), na que se
evaluarán todos os contidos desenvolvidos na materia, tanto nas clases teóricas como nas clases prácticas. Este exame ﬁnal
constará de dúas partes: unha proba teórica en formato tipo test, que representará o 30% da nota ﬁnal e outra parte da
práctica, que será o 70% restante e que consistirá nunha serie de exercicios a desenvolver. É unha condición esencial para
pasar a materia para obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 (aprobada) na proba de tipo de proba. En caso de non
superar a proba de tipo de proba, a nota ﬁnal do estudante será a obtida no devandito exame avaliado en 3.
Só os estudantes que non realicen ningunha das probas de avaliación incluídas nesta guía de ensino serán considerados
"non presentados". En concreto, para os estudantes que realizan a primeira proba de tipo de proba pero que non realizan a
segunda proba de tipo de proba e non se presentan ao exame ﬁnal, a súa nota na materia será a nota obtida na primeira
proba de proba. 3

4. Sobre a chamada de xullo
A convocatoria de recuperación (xullo) consistirá nun exame ﬁnal que será o 100% da nota ﬁnal e no que se evaluarán todos
os contidos desenvolvidos na materia, tanto nas clases teóricas como nas clases prácticas. Este exame constará de dúas
partes: unha proba teórica en formato de proba, que suporá o 30% da nota ﬁnal e outra práctica, que será o 70% restante e
que consistirá nunha serie de exercicios para desenvolver. É unha condición esencial para pasar a materia para obter unha
puntuación mínima de 5 sobre 10 (aprobada) na proba de tipo de proba. En caso de non superar a proba de tipo de proba, a
nota ﬁnal do estudante será a obtida no devandito exame avaliado en 3.

5. Prohibición do uso de dispositivos electrónicos
Non se permitirá o uso de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación, salvo autorización expresa. O feito
de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na sala de exames será considerado un motivo para non superar a
materia neste curso académico e suspenderase a puntuación global (0,0).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Barroso Castro, C. (Coord.), Economía de la empresa, 2012,
Moyano Fuentes, J.; Bruque Cámara, S.; Maqueira Marín, J.M.; Fidalgo Bautista, F.A.; Martínez Jurado, Administración de
empresas: un enfoque teórico-práctico, 2011,
García Márquez, F., Dirección y Gestión Empresarial, 2013,
Iborra Juan, M.; Dasi Coscollar, A.; Dolz Dolz, C.; Ferrer Ortega, C., Fundamentos de dirección de empresas. Conceptos
y habilidades directivas, 2014,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Fundamentos de organización de empresas/V12G320V01605
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Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis 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.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
A actividade docente realizarase a través de Campus Remoto, utilizando tamén a plataforma de *teledocencia *FAITIC como
reforzo, todo iso sen prexuízo de poder utilizar medidas complementarias que garantan a accesibilidade dos estudantes aos
contidos docentes.
As sesións de *tutorización poderanse levar a cabo mediante medios *telemáticos, ben de forma *asíncrona (correo
electrónico, foros de *FAITIC, etc.) ou ben mediante videoconferencia, neste caso mediante cita previa.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
En adaptación da guía docente á situación de excepcionalidade, o sistema de avaliación sería o seguinte:
1. AVALIACIÓN CONTINUA
a) Varias probas tipo test que se realizarán ao longo do curso sobre as distintas partes do temario da materia, en función
dos temas vistos tanto en clases de teoría como de prácticas, así como do material facilitado, e coas que alumno/a poderá
alcanzar unha puntuación máxima de 6 puntos.
*b) O alumno/a obterá unha puntuación por cada unha das prácticas correctamente superada ao longo do curso, chegando a
poder alcanzar un máximo de 1,5 puntos en total.
*c) Unha última proba tipo test cunha puntuación máxima de 2,5 puntos e que abarcará cuestións relacionadas con todo o
temario da materia. Dita proba será realizada na data oﬁcial establecida pola dirección do centro para a celebración do
exame ﬁnal da materia.
Ningunha destas probas será *recuperable, é dicir, si un/a alumno/a non pode realizalas na data estipulada, o/o profesor/a
non ten obrigación de repetirllas, salvo causa xustiﬁcada e debidamente acreditada polo/o alumno/a.
A cualiﬁcación obtida en próbalas tipo test e nas prácticas só será válida para o curso académico no que se realicen.
2. AVALIACIÓN NON CONTINUA
Unha única proba tipo test cunha puntuación máxima de 10 puntos e que abarcará cuestións relacionadas con todo o
temario da materia. Dita proba será realizada na data oﬁcial establecida pola dirección do centro para a celebración do
exame ﬁnal da materia.
Os alumnos poderán renunciar á avaliación continua e optar pola avaliación non continua mediante solicitude por escrito ao
profesor/a correspondente no prazo que se establecerá para ese efecto e que será anunciado con suﬁciente antelación.
3. SOBRE A CONVOCATORIA DE XULLO
A convocatoria de recuperación (xullo) consistirá é unha única proba tipo test cunha puntuación máxima de 10 puntos e que
abarcará cuestións relacionadas con todo o temario da materia. Dita proba será realizada na data oﬁcial establecida pola
dirección do centro para a celebración do exame da materia nesta convocatoria.
Todas as probas de avaliación planiﬁcadas serán realizadas a través dos medios *telemáticos ofrecidos pola Universidade de
Vigo para tal ﬁn, e seguindo as medidas establecidas polos órganos de xestión competentes.
Só terán a consideración de Non presentados aqueles alumnos/*as que non realicen ningunha das probas de avaliación
recollidas nesta guía docente.

Páxina 5 de 5

