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Descrición
O obxectivo desta materia é proporcionar ao alumnado, os coñecementos básicos e esenciais da xestión dos
xeral
recursos ﬁnanceiros tanto no referente á valoración dos recursos ﬁnanceiros en xeral como na toma de
decisións ﬁnanceiras, sexan estas de investimento ou de ﬁnanciamento
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
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.
CG5 Capacidade de comunicación oral e escrita
CG6 Mobilidade e adaptabilidade a diferentes medios e situacións
CG7 Capacidade de traballo en equipo, así como a nivel individual
CE7 Comprender e interpretar coñecementos ao respecto da xestión da información ﬁnanceira e analítica da empresa
turística
CE13 Avaliar alternativas de planiﬁcación, dirección e control de empresas turísticas, así como saber tomar decisións
estratéxicas.
CT1 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
CT4 Iniciativa empresarial
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Elixir alternativas óptimas para a planiﬁcación, dirección e control de empresas turísticas.
Aplicar decisións estratéxicas na contorna económica e ﬁnanceiro

Competencias
CE7
CE13
CE7
CE13
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Elixir os datos relevantes que permitan emitir xuízos de carácter social, cientíﬁco ou ético.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Identiﬁcar os procesos básicos relativos á iniciativa empresarial e ser capaz de polos en marcha

CG5
CG6
CG7

CT1
CT4

Contidos
Tema
Tema 1. Marco conceptual da xestión ﬁnanceira. 1.1. Función ﬁnanceira da empresa e obxectivo.
Análise dos estados contables.
1.2. O patrimonio da empresa.
1.3. Estrutura económico-ﬁnanceira.
1.4. Contas anuais e medición de rendibilidade económica e ﬁnanceira.
Tema 2. Tipos de interese e valor temporal do
2.1. O valor do diñeiro no tempo.
diñeiro.
2.2. Capital ﬁnanceiro.
2.3. Operacións ﬁnanceiras de capitalización.
2.4. Rendas
Tema 3. Investimento en activo circulante da
3.1. Concepto e composición do activo circulante.
empresa turística.
3.2. Concepto de ciclo na empresa.
3.3. O PMM da empresa ou duración do ciclo de explotación.
3.4. Determinación do activo circulante: especial referencia a tesouraría.
3.5. Avaliación do investimento segundo criterios ﬁnanceiros.
Tema 4. Investimento en activo ﬁxo da empresa 4.1. Natureza e características do activo ﬁxo nas empresas turísticas.
turística.
4.2. Variables explicativas do investimento.
4.3. Criterios de avaliación económica.
Tema 5. Fontes ﬁnanceiras da empresa turística a 5.1. Préstamos
longo prazo: determinación e custo
5.2. Leasing
5.3. Renting
Tema 6. Fontes ﬁnanceiras da empresa turística a 6.1. Crédito comercial
curto prazo: determinación e custo
6.2. Desconto bancario
6.3. Póliza de crédito
6.4. Comparativa crédito-prestamo
6.5. Factoring
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
15
30
45
Lección maxistral
30
75
105
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descrición
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo. Posibilidade de
desenvolvemento de exemplos prácticos co obxectivo de clariﬁcar os conceptos teóricos.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Atención personalizada en horario de docencia dos grupos medianos (GM) ou nas horas de titoría
de atención ao alumnado
Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Resolución dunha proba escrita presencial composta de parte teórica
(preguntas curtas ou test) e parte práctica. Poderase esixir un nivel
mínimo para superala.

Cualiﬁcación
50

Competencias
Avaliadas
CG5 CE7 CT1
CG6 CE13 CT4
CG7

Páxina 2 de 3

Lección maxistral Avaliación mediante a realización de exercicios e/ou preguntas
curtas/test sobre os contidos expostos nas sesións maxistrais. Nas
probas poderase esixir un nivel mínimo para superalas.

50

CB1 CG5 CE7
CB2 CG6 CE13
CB3 CG7
CB4
CB5

Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua: 1.- Probas descritas obxecto de cualiﬁcación que conﬁgurarán o 50% da nota. Para a segunda
convocatoria, de presentarse, non se manterá a cualiﬁcación destas probas. 2.- Exame escrito, composto por parte práctica
e teórica, que conﬁgura o 50% restante da nota. Este celebrarase ao ﬁnal cuadrimestre. Esíxese un nivel mínimo obrigatorio
para superalo. A cualiﬁcación do/a estudiante que non supere os mínimos contemplados na proba será de suspenso. Os
estudantes que non superen o paso 1 da avaliación continua, e os/as que non a seguiron, serán avaliados cun exame de
carácter global sobre os coñecementos de todos os contidos da materia, destrezas na práctica e adaptación a novas
situacións. Esíxese un nivel mínimo obrigatorio para superalo. A cualiﬁcación do estudantes non supere os mínimos
contemplados na proba será de suspenso. Condutas inadecuadas, contrarias e prexudiciais á convivencia poderán ser
sancionadas coa perda do dereito á avaliación continua por parte do estudante responsable.
_____________________________________________________________________________________________
Para a segunda convocatoria, realizarase unha proba escrita presencial que valorará as competencias do estudante sobre a
materia, esixindo un nivel mínimo para superar a mesma. A cualiﬁcación do estudante que non supere os mínimos
contemplados na proba será de suspenso.
__________________________________________________________________________________________________
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Centro da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo para o curso 2021-22. En caso
de conﬂito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AMAT SALAS,O, Contabilidad y Finanzas de Hoteles, Ed. Gestión 2000, 1992
ANTICH CORGOS,J. MOYA CLARAMUNT,M, Gestión Financiera. Edición para técnicos en empresas turísticas, Ed.
Síntesis, 1995
GARCIA VILLANUEVA, R Y OTROS, Gestión Financiera en el Sector Turístico. Inversión y Financiación a L.P., Ed.
Pirámide, 2007
Bibliografía Complementaria
BREALEY, R.A. y MYERS, S.C., Fundamentos de Financiación Empresarial, Ed, Mc Graw Hill, 2000
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Contabilidade de organizacións turísticas I/O04G240V01101
Empresa: Contabilidade de organizacións turísticas II/O04G240V01202
Outros comentarios
Esta guía docente anticipa as liñas de actuación para o desenvolvemento da materia e exponse con ﬂexibilidade, polo que
pode darse o caso de que se apliquen axustes ao longo do curso académico.
Plan de Continxencias
Descrición
En caso de circunstancias excepcionais e, segundo a instrución da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado da
Universidade de Vigo 3/2020, sobre a elaboración das guías docentes para o curso 2021/22, no caso de impartición das
materias en modalidade non presencial a actividade docente impartirase mediante Campus Remoto utilizando a plataforma
de teledocencia Faitic como reforzo e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos
contidos docentes.
- As sesións de titorización poderán realizarse por medios telemáticos (tales como correo electrónico, videoconferencia,
foros de FAITIC ou semellantes) baixo a modalidade de concertación previa.
- O sistema de avaliación será a través de Campus Remoto e Faitic, coa debida adaptación a estas plataformas
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