
 

 
 
 
 

Guia docente 2021 / 2022 

 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais  

 

Presentación  

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ten unha ampla traxectoria dentro da 

nosa universidade. A principios dos 70 xa se impartían ensinanzas de Ciencias Económicas 

no antigo Colexio Universitario de Vigo, que en 1980 pasaría a integrarse na Universidade de 

Santiago de Compostela. En 1990 segrégase no Campus de Vigo, o que suporá o nacemento 

da Universidade de Vigo.  

No curso 1991/92 iníciase a docencia das licenciatutras de Ciencias Económicas e de Ciencias 

Empresariais no edificio actual, rexistrándose dos procesos de reforma dos seus plans de 

estudios nos anos 1995 e 2002. A raiz da promulgación do RD 1393/2007 spbre ordenación 

das ensinanzas universitarias ponse en marcha o proceso de adaptación ao Espazo Europeo 

de Educación Superior, de tal xeito que, para o curso académico 2009/10, comezarán a 

impartirse as titulacións de Grao en Adeministración e Dirección de Empresas e en Economía 

ás que se refiren estas guías.  

Persíguese con elo ofertar unhas titulacións máis adaptadas ao contexto actual, cunha 

adaptación das metodoloxías docentes orientadas cara a aprendizaxe do alumnado e o 

desenvolvemento das súas capacidades.  

 

Localización  

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo está no Campus de 

Lagoas/Marcosende, aproximadamente a 15 km. de la ciudad.  

En caso de precisar información é posible contactar a través das seguintes vías: 

Correo - Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Campus de Lagoas-Marcosende, 

s/n, 36310 VIGO 

Teléfono -      986812400 (Centralita/Conserxería) 

986 812403 (Secretaría de Alumnado) 

          986 812402 (Secretaría do Decanato) 



Fax-              986812401 

Correo electrónico -   secfcee@uvigo.es (Secretaría de Alumnado) 

sdfcee@uvigo.es (Secretaría do Decanato) 

Web - http://fccee.uvigo.es/ 

 

Infraestructuras y Servicios  

A Facultade conta cunha importante dotación de infraestructuras destinadas a dar soporte ás 

actividades de investigación, docencia e extensión universitaria. Resumidamente, hai 15 

aulas de docencia, 13 aulas-seminario, 6 aulas de informática e un aula informática de libre 

acceso. Adicionalmente dispón dun salón de actos cun aforo aproximado dunhas 550 persoas 

, un salón de graos para 60-80 personas, biblioteca con 400 postos de lectura e cafetería-

comedor. 

A continuación desglósase a información sobre servicios importantes para o alumnado: 

SERVICIOS OFERTADOS AOS ESTUDANTADO 

- AULA INFORMÁTICA DE LIBRE ACCESO:  

Ordenadores a disposición dos alumnos con aplicaciones de uso corriente, acceso a Internet e 

posibilidade de impresión de documentos 

- REDE INALÁMBRICA:          

Acceso WIFI a Internet en toda a Facultade. 

- REPROGRAFÍA:                 

Fotocopias, encuadernacións, transparencias, impresión de documentos, material de estudio, etc... 

             Horario regular : Mañá de 9 a 14 h. - Tarde de 15:45 a 18:00 h. 

- CAFETERÍA E COMEDOR: 

Servicio de cafetería completo, almorzos e comidas con menús do día. 

Horario SS.Cafetería: De 8:45 a 21 h. 

Horario SS.Comedor: De 13 a 15:30 h. 

- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 

Servicios de xestión do alumnado (matrículas, traslados, solicitudes de validacións, emisión de 

títulos, etc...), asuntos económicos e secretaría do Decanato. 

Horario atención ó público: De 9 a 14 h. 

- BIBLIOTECA: 

mailto:secfcee@uvigo.es
mailto:sdfcee@uvigo.es
http://fccee.uvigo.es/


Servicio de asesoramento e empréstito bibliográfico, salas de estudio e lectura e consulta bases de 

datos. 

Para o servicio de empréstito requírese carnet de biblioteca.   

Dotacións: 414  postos de lectura e estudio. 

                2 postos consulta bases de datos. 

                29.000 volumes aprox.  (libros, informes, etc.) 

                560 títulos de publicacións periódicas:  

   330 revistas e 230 estatísticas. 

                Horario : De 8:45 a 20:45 h. 

 

Equipo decanal  

Decano: Jorge Falagán Mota 

Secretario: Pedro Lorenzo Alonso 

Vicedecana de Coordinación e Calidade: Ana Esther Castro Fernández 

Vicedecano de Organización Académica: Javier Roca Pardiñas 

Vicedecana de Relacións Internacionais: María Gómez Rúa 

 

Máster Universitario en Finanzas  

 
 

Materias  

Curso 1  

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais 

V03M168V11111 Fundamentos matemáticos das finanzas 1c 4.5 

V03M168V11112 O sistema de información na empresa. 
Diagnóstico financeiro 

1c 6 

V03M168V11113 Viabilidade de proxectos 2c 6 

V03M168V11114 Xestión de inversión e financiamento 1c 4.5 

V03M168V11115 Xestión de circulante 1c 6 

V03M168V11211 Estratexia e política financeira 1c 3 

V03M168V11212 Mercados financeiros 2c 4.5 

V03M168V11213 Xestión financeira internacional 2c 3 

V03M168V11214 Xestión de riscos 2c 3 

V03M168V11215 Prácticas en empresas 2c 9 

V03M168V11216 Traballo de fin de máster 2c 10.5 



 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS  
Fundamentos matemáticos das finanzas  
Materia Fundamentos matemáticos das 

finanzas 
          

Código V03M168V11111           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  4.5     OB 1 1c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Rodríguez Parada, Sonia Margarita 
Profesorado Rodríguez Parada, Sonia Margarita 
Correo-e srparada@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición 
xeral 

Este curso pretende verificar que o estudante domina a lóxica financeira e as 
súas ferramentas de valoración, indispensables para avanzar na 
especialización financeira. Introdúcese, ademais, a importancia da reflexión 
ética en finanzas.  

 
Competencias  
Código   
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 

complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Comprensión da lóxica financeira  CB3 

CE4 
CE5 

Aplicación de ferramentas clásicas de valoración financeira  CB3 
CB4 
CG1 
CE4 
CE5 

Traballo en equipo  CB4 
CG2 
CG3 

Introdución á reflexión ética en finanzas  CB4 
CG1 
CG2 
CG3 
CE5 
CT3 

 
Contidos  

http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/


Tema   
Valor do diñeiro no tempo  

 

Leis financeiras de capitalización e de 
desconto  

 

Rendas financeiras  
 

Préstamos  
 

Operacións financeiras sustentables  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 19 0 19 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 8.75 78.75 87.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase.  

Estudo de casos (*)Análisis de una situación real o simulación con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en 
procedimientos alternativos de solución. Posibilidad evaluación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de 
casos  

Análise dunha situación real ou simulación coa 
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, 
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, 
completar coñecementos, diagnosticalo e 
adestrarse en procedementos alternativos de 
solución. Posibilidade avaliación  

50 CB3  
CB4  

CG1  
CG2  
CG3  

CE4  
CE5  

CT3  

Resolución de 
problemas de 
forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de maneira 
autónoma polos estudantes. Posibilidade 
avaliación  

50 CB3  
CB4  

CG1  
CG2  
CG3  

CE4  
CE5  

CT3  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 



Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Rodríguez Parada, S., Fundamentos matemáticos de las finanzas, 2018 
Bibliografía Complementaria 
Pablo López, A., Matemática de las operaciones financieras I y II, 2000 
Pablo López, A., Manual práctico de matemática comercial y financiera, 2001 
 
Recomendacións  
 
 

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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes si é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente presencial 
 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero si as probas parciais ou finais non poden 
realizarse *presencialmente, realizaranse si é necesario nun escenario non presencial ou 
parcialmente presencial  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
O sistema de información na empresa. Diagnóstico financeiro  
Materia O sistema de información na empresa. 

Diagnóstico financeiro 
          

Código V03M168V11112           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  6     OB 1 1c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Sáez Ocejo, José Luis 
Profesorado Sáez Ocejo, José Luis 
Correo-e jocejo@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral Desenvolvemento do modelo xeral de circulación de fondos da empresa. 

Diagnóstico financeiro. Un sistema  
de información contable comprende os métodos, procedementos e recursos  
utilizados por unha entidade para levar un control das actividades 
financeiras e  
resumilas en forma útil para a toma de decisións.  

 
Competencias  
Código   
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 
investigación.  

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE1 Realizar análise contable, interpretación dos estados contables, diagnostico 

económico-financeiro, a partir dos datos da información contable e financeira.  
CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos  
CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e 

contabilidade  
CT4 Razoar críticamente.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Habilidade para adquirir e analizar datos e información, e para avaliar a súa 
adecuación e habilidade para sintetizar a serie de información no contexto de 
novas situacións, e saber comunicar os resultados da información de maneira 
clara e efectiva.  

CB1 
CB2 
CB3 
CB4 
CG3 
CG5 
CE9 
CT4 
CT5 

Obter unha conciencia crítica e coñecementos de alto grao en análise financeira 
e contable.  

CB1 
CB2 

http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/


CG1 
CG5 
CE1 
CE9 
CT4 
CT5 

Xestionar e analizar datos e información financeira contable  CB1 
CB2 
CB3 
CG5 
CE1 
CE2 
CE9 
CT4 

Alcanzar a comprensión conceptual dos estados financeiro contables, para 
levar a cabo a xestión da empresa e o proceso de toma de decisións.  

CB1 
CB3 
CG1 
CG5 
CE1 
CE9 
CT5 

Entender e interpretar os estados financeiro-contables da empresa  CB1 
CB2 
CB3 
CG5 
CE1 
CE2 
CE9 
CT4 
CT5 

Realizar e interpretar diagnostico económico-financeiro, análise contable e 
contabilidade empresarial  

CB1 
CB2 
CB3 
CG1 
CG3 
CG5 
CE1 
CE2 
CE9 
CT4 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Estados contables  

 

Desenvolvemento do modelo xeral 
de circulación de fondos da empresa  

 

Diagnóstico financeiro  
 

Sistema de información contable: 
métodos, procedementos e recursos 
utilizados pola empresa para levar o 
control das actividades financeiras e 
resumilas en forma útil para a toma 
de decisións  

 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1.5 0 1.5 
Lección maxistral 23.5 0 23.5 
Resolución de problemas  5 0 5 
Estudo de casos 1.5 0 1.5 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 



Traballo tutelado 12 108 120 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, 
reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB4  

CG1  
CG3  
CG5  

CE1  
CE2  
CE9  

CT4  
CT5  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB4  

CG1  
CG3  
CG5  

CE1  
CE2  
CE9  

CT4  
CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías 

e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de avaliación 

global segundo o 

establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 



Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Cibrán Ferraz, P., Planificación financiera, Esic, 2013 
Sáez Ocejo, J.; Crespo Cibrán, M, Material docente, Moovi,  
Saéz Ocejo, Jose Luis, Fundamentos de Contabilidad Financiera, Pirámide, 2021 
Bibliografía Complementaria 
Cibrán Ferraz, P., Planificación financiera: teoría y casos prácticos, Tórculo,  
ICAC, Plan general de Contabilidad y PGCPYMES, Pirámide, 2021 
Archel Domench, P. y otros, Estados contables, 6ª, Pirámide,  
A. Muñoz Merchante y otros, ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, Sanz y Torres,  
 
Recomendacións  
 
 

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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Viabilidade de proxectos  
Materia Viabilidade de proxectos           
Código V03M168V11113           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  6     OB 1 2c 
Lingua impartición Castelán           
Departamento 

 

Coordinador/a Pérez Vas, Raisa 
Profesorado Cabanelas Omil, José 

Pérez Vas, Raisa 
Puime Guillén, Félix 
Rodríguez de Prado, Francisco 

Correo-e raiperez@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral 

 

 
Competencias  
Código   
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 
investigación.  

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos  
CE3 Deseñar plans integrais de empresa, baixo a base dos plans financeiros  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e 

contabilidade  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
CT4 Razoar críticamente.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Capacidade de recompilación e análise de datos e información da empresa e a 
súa contorna específica  

CB1 
CB2 
CB3 
CG1 
CG4 
CG5 
CE4 
CT3 
CT4 
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Desenvolvemento da comprensión conceptual global de xestión financeira 
vinculadas a datos empresariais  

CB1 
CB2 
CB3 
CG1 
CG4 
CG5 
CE4 
CE10 
CT4 

Realizar plans integrais de empresa, ou de reestruturación e viabilidade baixo a 
base dos plans financeiros  

CB2 
CB3 
CB4 
CG1 
CG3 
CG4 
CG5 
CE2 
CE3 
CE4 
CE9 
CE10 
CT3 
CT4 
CT5 

Aplicar técnicas de análises para a planificación e o control de proxectos  CB2 
CB3 
CG5 
CE2 
CE3 
CE9 
CE10 
CT4 
CT5 

Integrar a estratexia da empresa en plans de viabilidade con proxección de 
estados financeiros e estimación de resultados futuros  

CB1 
CB2 
CB3 
CB4 
CG1 
CG3 
CG4 
CG5 
CE2 
CE3 
CE4 
CE9 
CE10 
CT3 
CT4 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Análise da contorna específica da 
empresa  

 

Definición de estratexias  
 

Definición de obxectivos, proposta de 
valor e competencias  

 

Elaboración de plan de viabilidade: 
estados financeiros previsionais e 
relacións entre eles  

 

Avaliación e control da viabilidade e 
sustentabilidade de novos negocios 
empresariais ou reestruturación  

 



Toma das decisións de xestión 
financeira para a supervivencia do 
negocio e control  

 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1.5 0 1.5 
Lección maxistral 23.5 0 23.5 
Resolución de problemas  5 0 5 
Estudo de casos 1.5 0 1.5 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 12 108 120 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión 
e realización de exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención 
personalizada a demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, 
reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB4  

CG1  
CG3  
CG4  
CG5  

CE2  
CE3  
CE4  
CE9  
CE10  

CT3  
CT4  
CT5  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB4  

CG1  
CG3  
CG4  
CG5  

CE2  
CE3  
CE4  
CE9  
CE10  

CT3  
CT4  
CT5  



 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Cabanelas Omil, J.; Puime Guillén F., Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
Cibrán Ferraz, P., Planificación financiera, Esic,  
Amorós, V, Manual para la confección de estudios de viabilidad, Gestión 2000, 1991 
Velasco, F., Aprender a elaborar un plan de negocio, Paidos, 2007 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  
#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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial 
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DATOS IDENTIFICATIVOS  
Xestión de inversión e financiamento  
Materia Xestión de inversión e financiamento           
Código V03M168V11114           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  4.5     OB 1 1c 
Lingua impartición Castelán           
Departamento 

 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Nóvoa Ignacio, Patricia 

Rodríguez de Prado, Francisco 
Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral 

 

 
Competencias  
Código   
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 

resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e 

contabilidade  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Concepto de investimento e técnicas de avaliación de investimentos  CB2 

CG4 
CE2 
CE9 
CE10 

Alternativas de financiamento: características e custo asociado  CB2 
CG4 
CE4 
CE9 
CE10 

Estudo conxunto de rendibilidade de proxectos utilizando alternativas de 
financiamento e integración en plan de viabilidade  

CB2 
CG1 
CG2 
CG4 
CE2 
CE9 
CE10 
CT5 

Análise de resultados e simulación de escenarios  CB2 
CB4 
CG1 
CG3 
CG4 
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CE9 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Metodoloxía de análise de 
rendibilidade de investimentos: 
aplicacións prácticas e análises de 
resultados  

 

Fontes de financiamento a longo 
prazo: internas e externa  

 

Estimación de custo de fontes de 
financiamento  

 

Negociación bancaria e estimación 
custo de financiamento bancario a 
longo e curto prazo  

 

Custo de pasivo  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 19 0 19 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 8.75 78.75 87.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase.  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, 
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de 
casos  

Análise dunha situación real ou simulación coa 
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, 
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, 

50 CB2  
CB4  

CG1  
CG2  

CE2  
CE4  

CT5  



completar coñecementos, diagnosticalo e 
adestrarse en procedementos alternativos de 
solución. Posibilidade avaliación  

CG3  
CG4  

CE9  
CE10  

Resolución de 
problemas de 
forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de maneira 
autónoma polos estudantes. Posibilidade 
avaliación  

50 CB2  
CB4  

CG1  
CG2  
CG3  
CG4  

CE2  
CE4  
CE9  
CE10  

CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Novoa Ignacio, Patricia, Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
Pisón Fernández, irene, Dirección y gestión financiera de la empresa, Pirámide, 2001 
Cibrán Ferraz, Pilar, Planificación financiera, Esic, 2013 
Pindado García, Julio, Finanzas empresariales, Paraninfo, 2012 
 
Recomendacións  
 
 

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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes si é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente presencial 
 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
 
 
 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
 
* Probas pendentes que se manteñen 
 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero si as probas parciais ou finais non poden 



realizarse *presencialmente, realizaranse si é necesario nun escenario non presencial ou 
parcialmente presencial  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Xestión de circulante  
Materia Xestión de circulante           
Código V03M168V11115           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  6     OB 1 1c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Lorenzo Paniagua, Javier 
Profesorado Álvarez Hidalgo, Rosa María 

Caderno Lorenzo, Marcos 
García Valcarce, Carla 
Lorenzo Paniagua, Javier 

Correo-e paniagua@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral O obxectivo xeral da materia oriéntase a lograr que o alumno coñeza as 

particularidades da  
xestión do circulante, isto é, o financiamento e investimento da empresa a 
curto prazo: planificación, control e  
xestión da liquidez, xestión de existencias e clientes, financiamento de 
provedores, facenda e a seguridade  
social e planificación, control e xestión da tesourería.  

 
Competencias  
Código   
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 

estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  
CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CE1 Realizar análise contable, interpretación dos estados contables, diagnostico 

económico-financeiro, a partir dos datos da información contable e financeira.  
CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos  
CE3 Deseñar plans integrais de empresa, baixo a base dos plans financeiros  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecer e comprender a importancia da xestión do circulante no seo da 
empresa, pola súa relación co risco, a rendibilidade e liquidez.  

CB5 
CG4 
CT5 

Coñecer métodos alternativos para controlar o saldo e realizar previsións de 
tesouraría  

CG4 
CE1 
CE2 
CE3 

Coñecer as pancas ou motores de xeración de liquidez, así como aquelas que 
*drenan ou consumen liquidez  

CB5 
CG1 
CG4 
CE1 
CE3 

Coñecer as condicións e factores que afectan á xestión financeira de clientes, 
así como os recursos dispoñibles para mellorala  

CB5 
CG1 
CG3 
CE1 
CE3 
CT5 

Coñecer a incidencia financeira da xestión de existencias e os recursos 
dispoñibles para mellorala  

CB5 
CG1 
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CG3 
CE1 
CE2 
CE3 
CT5 

Coñecer e saber *instrumentar as fontes financeiras espontáneas  CB5 
CG4 
CE1 
CE3 
CE4 

Coñecer as características das diferentes fontes financeiras para circulante de 
orixe bancaria e aprender a xestionalas de forma combinada  

CB5 
CG1 
CG4 
CE2 
CE3 
CE4 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
A XESTIÓN DO CIRCULANTE: 
CONCEPTO E RELACIÓN COA 
LIQUIDEZ, O RESULTADO E A 
RENDIBILIDADE DA EMPRESA  

 

XESTIÓN INTEGRAL DA TESOURARÍA 
EMPRESARIAL: XESTIÓN DE 
*COBROS, PAGOS E SALDOS  

 

XESTIÓN FINANCEIRA DO ACTIVO 
*CIRCULANTE  

XESTIÓN DE CLIENTES 
XESTIÓN DE EXISTENCIAS  

XESTIÓN FINANCEIRA DO PASIVO 
CIRCULANTE  

XESTIÓN DE PROVEDORES E OUTRAS FONTES 
FINANCEIRAS ESPONTÁNEAS 
 
FINANCIAMENTO NEGOCIADO: RECURSOS BANCARIOS 
A PRAZO CURTO PARA O FINANCIAMENTO DO 
CIRCULANTE  

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1.5 0 1.5 
Lección maxistral 23.5 0 23.5 
Resolución de problemas  5 0 5 
Estudo de casos 1.5 0 1.5 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 12 108 120 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  



Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de  
coñecelo, interpretalo, resolvelo, 
xerar hipótese, contrastar  
datos, reflexionar, completar 
coñecementos, diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade  
avaliación  

30 CB5  CG1  
CG3  
CG4  

CE1  
CE2  
CE3  
CE4  

CT5  

Resolución de problemas 
de forma autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos  
estudantes. Posibilidade avaliación  

70 CB5  CG1  
CG3  
CG4  

CE1  
CE2  
CE3  
CE4  

CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías 

e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de avaliación 

global segundo o 

establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Lorenzo Paniagua, J., Material docente, Moovi,  
Lorenzo Paniagua, J., Gestión del circulante, Educatic, 2006 
Bibliografía Complementaria 
Fundación Confemetal, Medios de pago, Adarve, 2003 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  



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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Estratexia e política financeira  
Materia Estratexia e política financeira           
Código V03M168V11211           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  3     OB 1 1c 
Lingua impartición Castelán           
Departamento 

 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Rodríguez de Prado, Francisco 

Valle González, Lino del 
Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral 

 

 
Competencias  
Código   
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 
investigación.  

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE1 Realizar análise contable, interpretación dos estados contables, diagnostico 

económico-financeiro, a partir dos datos da información contable e financeira.  
CE6 Realizar valoracións de empresas  
CE7 Coñecer a mecánica financeira dos procesos de fusión e adquisición de empresas.  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Principais métodos de valoración de empresas e aplicabilidade  CB1 

CB2 
CB3 
CB5 
CG2 
CG4 
CG5 
CE1 
CE6 
CE10 

Utilidade da valoración: operacións corporativas  CB1 
CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG2 
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CG3 
CG5 
CE6 
CE7 
CT3 

Determinación de datos previos e variables  CB2 
CB3 
CB5 
CG4 
CG5 
CE1 
CE6 
CE10 

 
Contidos  
Tema   
Principais métodos de valoración en 
función do obxectivo  

 

Estimación de cash flow  
 

Estimación de taxa de desconto do 
pasivo  

 

Valoración por múltiplos  
 

Informe de valoración  
 

Análise fundamental  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 10.5 0 10.5 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 5.85 52.65 58.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase.  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 



Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, 
reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG3  
CG4  
CG5  

CE1  
CE6  
CE7  
CE10  

CT3  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG3  
CG4  
CG5  

CE1  
CE6  
CE7  
CE10  

CT3  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Del Valle, L., Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  
#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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 

http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/


* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial 

  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Mercados financeiros  
Materia Mercados financeiros           
Código V03M168V11212           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  4.5     OB 1 2c 
Lingua impartición Castelán           
Departamento 

 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Pernas Gómez, Tirso 

Rodríguez de Prado, Francisco 
Soto Álvarez, Pablo Jacobo 

Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral 

 

 
Competencias  
Código   
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 

resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros  
CE6 Realizar valoracións de empresas  
CE8 Operar nos mercados financeiros  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecemento dos principais compoñentes dos mercados financeiros  CB2 

CB3 
CB5 
CG4 
CE5 
CE8 
CE10 
CT5 

Activos financeiros: renda fixa, renda variable e derivados  CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG2 
CG4 
CE5 
CE6 
CE8 
CE10 
CT3 
CT5 
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Valoración, investimento e mercados  CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG4 
CE5 
CE6 
CE8 
CE10 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Concepto de mercados financeiros  

 

Mercado de renda fixa  
 

Mercado monetario  
 

Curva de tipos de interese  
 

Estratexias de renda fixa  
 

Análise técnica  
 

(*)Renta variable  
 

Derivados  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 19 0 19 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 8.75 78.75 87.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 



Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de  
coñecelo, interpretalo, resolvelo, 
xerar hipótese, contrastar  
datos, reflexionar, completar 
coñecementos, diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. 
Posibilidade  
avaliación  

50 CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG4  

CE5  
CE6  
CE8  
CE10  

CT3  
CT5  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos  
estudantes. Posibilidade avaliación  

50 CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG4  

CE5  
CE6  
CE8  
CE10  

CT3  
CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Soto Alvarez, P.; Pernas Fernández, T., Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
López Lubián, F., Bolsa: mercados y técnicas de inversión, McGraw Hill, 2009 
Sanchez Fernandez de Valderrama, J, Curso de Bolsa y mercados financieros, Ariel, 
2000 
 
Recomendacións  
 
 

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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes si é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías) 



Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero si as probas parciais ou finais non poden 
realizarse *presencialmente, 
realizaranse si é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Xestión financeira internacional  
Materia Xestión financeira internacional           
Código V03M168V11213           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  3     OB 1 2c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Fernández Otero, Andres Angel 

Rodríguez de Prado, Francisco 
Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral Analiza-las estratexias de internacionalización da empresa. O mercado de 

divisas e o tipo de cambio  
 
Competencias  
Código   
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 

resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros  
CE8 Operar nos mercados financeiros  
CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e 

contabilidade  
CT4 Razoar críticamente.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecemento dos medios de pago en operacións internacionais  CB2 

CB3 
CB5 
CG4 
CE4 
CE5 
CE9 
CT5 

Determinantes do tipo de cambio entre divisas e influencia do tipo de interese  CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG4 
CE4 
CE5 
CE8 
CE9 
CT4 
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Mercado de divisas e cobertura de operacións  CB2 
CB3 
CG2 
CG3 
CE4 
CE5 
CE8 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Tipo de cambio  

 

Mercados de divisas  
 

Determinantes tipo cambio  
 

Balanza de pagos  
 

Política monetaria  
 

Tipo de cambio e tipo de interese  
 

Medios de pago internacionais  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 10.5 0 10.5 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 5.85 52.65 58.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  



  Descrición Cualificación Competencias 
Avaliadas 

Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 
simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, 
reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

50 CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG3  
CG4  

CE4  
CE5  
CE8  
CE9  

CT4  
CT5  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

50 CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG2  
CG3  
CG4  

CE4  
CE5  
CE8  
CE9  

CT4  
CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Fernández Otero, A., Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
Pisón Fernández, I, Dirección y gestión financiera de la empresa, Pirámide, 2001 
Martín Marín, J y Trujillo, L., Manual de mercados financieros, Paraninfo, 2010 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  
#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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
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... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial 
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Xestión de riscos  
Materia Xestión de riscos           
Código V03M168V11214           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  3     OB 1 2c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Fernández Otero, Andres Angel 

Rodríguez de Prado, Francisco 
Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral Análise dos productos financeiros que permiten os axentes económicos 

cubrirse frente os riscos  
financeiros fundamentais.  
Estudio do funcionamiento dos mercados de opcions e futuros financeiros, 
así como das principais  
estratexias para cubrirse e especular en dichos mercados.  

 
Competencias  
Código   
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 
investigación.  

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros  
CE8 Operar nos mercados financeiros  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecemento de uso de derivados en operacións de cobertura  CB1 

CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG3 
CG4 
CG5 
CE4 
CE10 
CT5 

Tipo de derivados, operacións e mercados  CB1 
CB2 
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CB3 
CG4 
CG5 
CE5 
CE8 
CE10 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Produtos financeiros derivados  

 

Mercados de derivados: regulados e 
OTC  

 

Tipos de derivados e valoración  
 

Operacións de cobertura  
 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Actividades introdutorias  1 0 1 
Lección maxistral 10.5 0 10.5 
Resolución de problemas  2.5 0 2.5 
Estudo de casos 1 0 1 
Resolución de problemas de forma autónoma 1.5 0 1.5 
Traballo tutelado 5.85 52.65 58.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Actividades 
introdutorias  

Explicación de obxectivos da materia, estrutura de clases e avaliación  

Lección maxistral Exposición dos contidos máis relevantes usando material docente que se 
facilita aos alumnos  

Resolución de 
problemas  

Problemas propostos e explicados en clase  

Estudo de casos Análise dunha situación real ou simulación coa finalidade de coñecelo, 
interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

Resolución de 
problemas de 
forma autónoma 

Resolución de supostos prácticos de maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de *tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Estudo de casos  Análise dunha situación real ou 

simulación coa finalidade de coñecelo, 
50 CB1  

CB2  
CG1  
CG3  

CE4  
CE5  

CT5  



interpretalo, resolvelo,  
xerar hipótese, contrastar datos, 
reflexionar, completar coñecementos, 
diagnosticalo e  
adestrarse en procedementos 
alternativos de solución. Posibilidade 
avaliación  

CB3  
CB5  

CG4  
CG5  

CE8  
CE10  

Resolución de 
problemas de forma 
autónoma  

Resolución de supostos prácticos de 
maneira autónoma polos estudantes. 
Posibilidade avaliación  

50 CB1  
CB2  
CB3  
CB5  

CG1  
CG3  
CG4  
CG5  

CE4  
CE5  
CE8  
CE10  

CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Avaliación continua en base á Asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas 

e nas titorías e probas de avaliación . Como alternativa á avaliación continua exame final de 

avaliación global segundo o establecido en artigo 64 de Estatutos da Universidade de Vigo. 

Pódese consultar o calendario de exames finais en: http://masterfinanzas.webs.uvigo.es/ 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Fernández Otero, A., Material docente, Moovi,  
Bibliografía Complementaria 
Pisón Fernández, I, Dirección y gestión financiera de la empresa, Pirámide, 2001 
Lamothe Fernández, P., opciones financieras y productos estructurados, McGraw Hill, 
2005 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  
#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 
Seguiranse mantendo as mesmas metodoloxías docentes se é necesario nun escenario non 
presencial ou parcialmente 
presencial 
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 
Correo electrónico, teléfono e despacho campus remoto 
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === 
* Probas pendentes que se manteñen 
... 
Mantense o mesmo sistema de avaliación, pero se as probas parciais ou finais non poden 
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realizarse presencialmente, 
realizaranse se é necesario nun escenario non presencial ou parcialmente presencial 

  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Prácticas en empresas  
Materia Prácticas en empresas           
Código V03M168V11215           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  9     OB 1 2c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Puime Guillén, Félix 

Rodríguez de Prado, Francisco 
Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición xeral Desenvolvemento de actividades relativas ó ámbito económico-financiero 

en empresas  
 
Competencias  
Código   
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 

resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG2 Traballar eficazmente en equipo e tomar roles de liderado, no seu caso.  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE9 Pór en práctica de empresa real os conceptos e metodoloxías de finanzas e 

contabilidade  
CT1 Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos 

de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade 
máis xusta e igualitaria.  

CT2 Comunicar por oral e por escrito en lingua galega.  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
 
Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecemento da realidade da xestión financeira en empresas, tarefas, 
obxectivos e formas de traballo, así como de ferramentas e aplicacións 
informáticas  

CB2 
CB4 
CB5 
CG1 
CG2 
CG3 
CG5 
CE9 
CT1 
CT2 
CT3 
CT5 

Adaptación a contorna laboral con actividades dirixidas por responsables 
xerárquicos.  

CB2 
CB4 
CB5 
CG1 
CG2 
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CG3 
CG5 
CE9 
CT1 
CT2 
CT3 
CT5 

 
Contidos  
Tema   
Realización de prácticas en empresas 
onde se poderán aplicar nunha 
contorna real os coñecementos 
adquiridos, así como desenvolver 
competencias relacionadas co 
traballo en grupo e por obxectivos.  

 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Traballo tutelado 0 5 5 
Prácticum, Practicas externas e clínicas 220 0 220 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 

exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes  

Prácticum, 
Practicas externas 
e clínicas 

Incorporación a empresas para realizar traballos reais baixo supervisión e 
dirección de responsables e titores da empresa que avaliarán o 
desempeño dos estudantes nun ambiente de traballo real.  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de tutorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes 

 

 
Avaliación  
  Descrición Cualificación Competencias 

Avaliadas 
Prácticum, 
Practicas 
externas e 
clínicas  

Incorporación a empresas para realizar 
traballos reais baixo supervisión e dirección de 
responsables e titores da empresa que 
avaliarán o desempeño dos estudantes nun 
ambiente de traballo real.  

100 CB2  
CB4  
CB5  

CG1  
CG2  
CG3  
CG5  

CE9  CT1  
CT2  
CT3  
CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Bibliografía Complementaria 
 
Recomendacións  
 
 



Plan de Continxencias  
  
Descrición  
Manterase a actividade na empresa se é necesario nun escenario non presencial ou 
parcialmente presencial (teletraballo)  
  



DATOS IDENTIFICATIVOS  
Traballo de fin de máster  
Materia Traballo de fin de máster           
Código V03M168V11216           
Titulacion Máster Universitario en Finanzas           
Descriptores Creditos ECTS     Carácter Curso Cuadrimestre 
  10.5     OB 1 2c 
Lingua 
impartición 

Castelán           

Departamento 
 

Coordinador/a Rodríguez de Prado, Francisco 
Profesorado Pérez Vas, Raisa 

Puime Guillén, Félix 
Rodríguez Parada, Sonia Margarita 
Rodríguez de Prado, Francisco 
Sáez Ocejo, José Luis 

Correo-e fprado@uvigo.es 
Web http://masterfinanzas.webs.uvigo.es  
Descrición 
xeral 

Elaboración e presentación de Traballo de Fin de Master ante Tribunal 
unipersoal o colexiado atendendo as Normativas da Universidade y máster  

 
Competencias  
Código   
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser 

orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de 
investigación.  

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de 
resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos 
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.  

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á 
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou 
limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á 
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.  

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións �e os coñecementos e 
razóns últimas que as sustentan� a públicos especializados e non especializados dun 
modo claro e sen ambigüidades.  

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar 
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.  

CG1 Desenvolver iniciativa e espírito emprendedor  
CG3 Elaborar e transmitir ideas, proxectos, informes, solucións a problemas  
CG4 Xestionar información proveniente de fontes diversas  
CG5 Desenvolver unha conciencia crítica  
CE1 Realizar análise contable, interpretación dos estados contables, diagnostico 

económico-financeiro, a partir dos datos da información contable e financeira.  
CE2 Realizar estudos de viabilidade de proxectos  
CE3 Deseñar plans integrais de empresa, baixo a base dos plans financeiros  
CE4 Analizar alternativas de financiamento e seleccionar fontes financeiras.  
CE5 Coñecer os mercados financeiros e valorar os activos financeiros  
CE6 Realizar valoracións de empresas  
CE7 Coñecer a mecánica financeira dos procesos de fusión e adquisición de empresas.  
CE8 Operar nos mercados financeiros  
CE10 Coñecer e aplicar as técnicas cuantitativas ás finanzas  
CT1 Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos 

de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade 
máis xusta e igualitaria.  

CT2 Comunicar por oral e por escrito en lingua galega.  
CT3 Comprometerse coa sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, 

responsable e eficiente dos recursos.  
CT4 Razoar críticamente.  
CT5 Adaptarse a novas situacións  
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Resultados de aprendizaxe  
Resultados de aprendizaxe Competencias 
Coñecemento e aplicación de competencias de materias do master. 
Recompilación de datos, aplicación de técnicas cuantitativas e metodoloxía de 
finanzas e sínteses de conclusións nun traballo amplo e rigoroso  

CB1 
CB2 
CB3 
CB5 
CG1 
CG4 
CG5 
CE1 
CE2 
CE3 
CE4 
CE5 
CE6 
CE7 
CE8 
CE10 
CT1 
CT2 
CT3 
CT4 
CT5 

Exposición e presentación de conclusións de maneira oral ante tribunal ou titor.  CB4 
CG3 

 
Contidos  
Tema   
Elaboración dun Traballo de Fin de 
*Master onde se trasladen 
coñecementos e competencias 
adquiridos no master e póidase 
valorar o grao de madurez e 
adquisición de competencias por 
parte do alumno  

 

 
Planificación  
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais 
Traballo tutelado 26.25 236.25 262.5 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a 
heteroxeneidade do alumnado. 
 
Metodoloxía docente  
   Descrición 
Traballo tutelado Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 

exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención personalizada a demanda dos 
estudantes.  
Defensa pública do Traballo de fin de Master ante tribunal unipersoal ou 
colexiado.  

 
Atención personalizada  
Metodoloxías Descrición 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, reflexión e realización de 
exercicios adicionais. Posibilidade de titorías e atención personalizada a 
demanda dos estudantes. Defensa do Traballo de fin de grao ante tribunal 
persoal ou colexiado. 

 

 
Avaliación  



  Descrición Cualificación Competencias 
Avaliadas 

Traballo 
tutelado  

Traballo autónomo dos alumnos para o estudo, 
reflexión e realización de exercicios adicionais.  
Posibilidade de titorías e atención persoalizada a 
demanda dos estudantes. Defensa do traballo de 
fin de máster ante tribunal persoal ou colexiado  

100 CB1  
CB2  
CB3  
CB4  
CB5  

CG1  
CG3  
CG4  
CG5  

CE1  
CE2  
CE3  
CE4  
CE5  
CE6  
CE7  
CE8  
CE10  

CT1  
CT2  
CT3  
CT4  
CT5  

 
Outros comentarios sobre a Avaliación 

Para a avaliación se realizará unha ponderación de: 

- Traballo de fin de master: contido e execución, entre 50 e 90%- Defensa de TFM ante 
tribunal, entre 10 e 50%. 

 
Bibliografía. Fontes de información  
Bibliografía Básica 
Bibliografía Complementaria 
 
Recomendacións  
 
 

Plan de Continxencias  
  
Descrición  
A defensa pública do TFM realizarase de maneira non presencial a través de medios 
telemáticos se as circunstancias de saúde así o requiren.  


	SERVICIOS OFERTADOS AOS ESTUDANTADO

