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Descrición
O obxectivo desta materia é que o alumno saiba facer un diagnóstico das necesidades ﬁnanceiras da
xeral
empresa e elaborar a planiﬁcación ﬁnanceira da mesma a curto e longo prazo.
Competencias
Código
CG1 Capacidade de análise e síntese
CG2 Pensamento crítico e autocrítico
CG3 Habilidades relacionadas co uso de aplicacións informáticas utilizadas na xestión empresarial
CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita
CG8 Comunicarse con ﬂuidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación,
persuasión e presentación
CG9 Capacidade de actuación eﬁcaz dentro dun equipo de traballo
CG10 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados
CG11 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa
CG12 Desenvolver as habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de
autonomía
CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
CG14 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado
CE1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman
o sistema empresarial
CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na
estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
CE6 Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial
CE7 Posuír e comprender coñecementos sobre as principais técnicas instrumentais aplicadas ao ámbito empresarial
CE9 Identiﬁcar a xeneralidade dos problemas económicos que se suscitan nas empresas, e saber utilizar os principais
instrumentos existentes para a súa resolución
CE10 Valorar, a partir dos rexistros relevantes de información, a situación e previsible evolución dunha empresa
CE11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais
CE12 Solucionar de maneira eﬁcaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados,
incluíndo entre eles a identiﬁcación, formulación e solución dos problemas empresariais
CE13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes
CE14 Elaborar os plans e políticas nas diferentes áreas funcionais das organizacións
CE15 Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética
CE16 Habilidades na procura, identiﬁcación e interpretación de fontes de información económica relevante
CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planiﬁcación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual
como empresarial
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CT2
CT3
CT4
CT5

Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas
Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
Compromiso ético no traballo
Motivación pola calidade e mellora continua

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Saber facer un diagnóstico das necesidades ﬁnancieiras de unha empresa

CG1
CG2
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CG14

Elaborar a planiﬁcación ﬁnancieira a corto prazo de unha empresa

CG1
CG2
CG3
CG5
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CG14

Elaborar a planiﬁcación ﬁnancieira a longo prazo de unha empresa

CG1
CG2
CG3
CG5
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CG14

Competencias
CE1
CT1
CE5
CT2
CE6
CT3
CE7
CT4
CE9
CT5
CE10
CE13
CE14
CE15
CE16
CE1
CT1
CE5
CT2
CE6
CT3
CE7
CT4
CE9
CT5
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE1
CT1
CE5
CT2
CE6
CT3
CE7
CT4
CE9
CT5
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16

Contidos
Tema
Tema 1. Análise e interpretación de estados
ﬁnanceiros.
Tema 2. Diagnóstico económico-ﬁnanceiro.

1.1. Estados ﬁnanceiros
1.2. Introdución á planiﬁcación ﬁnanceira
2.1. O diagnóstico ﬁnanceiro.
2.2. Técnicas e métodos.
Tema 3.Estados ﬁnanceiros previsionais a curto 3.1 Presuposto de tesorería
prazo.
3.2. Cuenta de pyg previsional
3.3. Balance previsional
Tema 4. Estados ﬁnanceiros previsionais a longo 4.1. Estado de necesidades e recursos.
prazo
4.2. Cuenta de pyg previsional
4.3. Balance previsional
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
7
14
21
Seminario
5
10
15
Resolución de problemas
38
76
114
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Lección maxistral

Seminario
Resolución de
problemas

Exposición na aula, por parte do profesor dos contidos máis relevantes e de maior diﬁcultade
conceptual. Posibilidade de resolución e desenvolvemento de exemplos prácticos co obxectivo de
clariﬁcar os conceptos teóricos. Posibilidade de desenvolvemento de caso integral.
Proposta de exercicios na aula. O alumno desenvolve individualmente a resolución dun problema
que deberá entregar ao profesor ó remate da clase.
Proposta de exercicios na aula, como complemento das sesións maxistrais, con resolución guiada
polo docente. Posibilidade de desenvolvemento de caso integral.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Traballo de realización de problemas, exercicios, casos prácticos e tarefas similares
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Seminario

Realizarase en horas de GP proba de avaliación de carácter individual
ou grupal.

20

Resolución de
problemas

Evidencias da aprendizaxe teórico-práctica a través da resolución das
cuestións que se propoñen ao alumno durante o curso, para consolidar
o seu proceso de aprendizaxe na materia.

80

Competencias
Avaliadas
CG1
CE1
CG2
CE5
CG10 CE6
CG12 CE7
CG13 CE9
CG14 CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CG1
CE1
CT1
CG2
CE5
CT2
CG3
CE6
CT3
CG5
CE7
CT4
CG8
CE9
CT5
CG9
CE10
CG10 CE11
CG11 CE12
CG12 CE13
CG13 CE14
CG14 CE15
CE16

Outros comentarios sobre a Avaliación
Os alumnos podrán optar entre avaliación continua a través de exames parciais e os exercicios de GPs (100% nota ﬁnal), ou
de manera alternativa, avaliación global de toda a materia nos exames ﬁnais nas convocatorias oﬁciais (100% nota ﬁnal).
Avaliación continua, composta polo conxunto das probas seguintes:
1. Probas descritas obxecto de cualiﬁcación que conﬁguran o 80% da nota. Consisten en dúas probas parciais que avalían os
contidos teórico-prácticos da materia. Podrá esixirse mínimos para que poida sumar a nota obtida no GP.
2. Exercicios prácticos avaliados nas clases de GP que conﬁguran o 20% da nota.
Avaliación non continua:
Para alumnos que suspenderos a avaliación continua e aqueles que non seguiron a avaliación continua. Serán avaliados cun
exame de carácter global sobre os coñecementos de todos os contidos da materia, destrezas na práctica e adaptación a
novas situacións.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas non calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso actual. No caso de conﬂito ou disparidade entre as datas dos exames
prevalecerán as sinaladas na páxina web da Facultade.
Prohíbese nas clases calquera uso de dispositivo móvil para a realización de vídeos ou fotos na clase, baixo penalización de
non permitir a realización da avaliación continua.
As diferenzas entre os sistemas de avaliación entre os distintos centros que imparten o Grao en Administación en Dirección
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de Empresas na Universidade de Vigo son xustiﬁcadas pola necesidade de adaptar a medición da consecución dos mesmos
resultados de aprendizaxe e adquisición das mesmas competencias ás diferentes organizacións docentes de cada Centro,
especialmente en relación ao tipo de grupos e número medio de alumnos por grupo.
As probas de avaliación se prevén para unha modalidade presencial. Nembargantes, chegado o momento da súa realización
ante a imposibilidade de dispor dos espazos e/ou profesorado necesario para realizar as mesmas, estas poderíanse realizar
de forma non presencial, ben a través dos distintos recursos telemáticos dispoñibles na Uvigo (plataforma Faitic), correo
electrónico ou no seu caso, mediante probas de forma oral.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Cibran Ferraz, P. ; Prado Román, C.; Crespo Cibrán, M.A.; Huarte Galbán, C., Planiﬁcación Financiera, 2013,
Cibrán, P; Villanueva, M; Fernández, T, Planiﬁcación Financeira. Financeira. Teoría e casos prácticos, 2008,
Cibrán, P; Villanueva, M, Xestión Financeira. Teoría e casos prácticos, 2005,
Durbán, S, Planiﬁcación ﬁnanceira na práctica empresarial, 2010,
Mariño Garrido, T., Claves para el análisis económico-ﬁnanciero, 2009,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Matemática das operacións ﬁnanceiras/O04G020V01202
Contabilidade ﬁnanceira II/O04G020V01401
Decisións de investimento/O04G020V01402
Empresa: Contabilidade ﬁnanceira I/O04G020V01301
Análise contable/O04G020V01601
Contabilidade de custos/O04G020V01602
Decisións de ﬁnanciamento/O04G020V01501
Outros comentarios
Esta guía docente anticipa as liñas de actuación que se deben levar a cabo co alumno na materia e se concíbe ﬂexible, en
consecuencia, pode requirir axustes ao longo do curso académico promovidos pola dinámica da clase e do grupo de
destinatarios real ou pola relevancia das situacións que puidesen xurdir. Así mesmo, achégaselle ao alumnado a información
e pautas concretas que sexan necesarias en cada momento do proceso formativo.
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 ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
No caso de ter que impartir a docencia en modalidade semipresencial a actividade docente para aqueles alumnos que non
poidan estar presentes na aula poderá ser seguida a través do Campus Remoto en horario síncrono, utilizando Faitic como
soporte do material docente e posibles entregas de exercicios.
No caso de ter que impartir a docencia en modalidade totalmente non presencial a actividade docente impartirase mediante
Campus Remoto en horario síncrono, utilizando Faitic como soporte do material docente e posibles entregas de exercicios.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)
As tutorías realizaranse a través de tutorías virtuais mediante Campus Remoto.
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* Información adicional
As probas de avaliación poderían realizarse de forma non presencial, ben a través dos distintos recursos telemáticos
dispoñibles na Uvigo (plataforma Faitic), campus Remoto, correo electrónico ou no seu caso, mediante probas de forma oral.
Todas adaptadas a través do Campus Remoto
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