
 I. DATOS XERAIS DA MATERIA  
a. Nome oficial Dirección Financeira 
b. Titulación ADE 
c. Créditos 9 (6 teóricos; 3 prácticos) 
d. Curso 4º 
e. Código da materia 611211402 
f. Tipo Troncal 
g. Impartición Anual 
h. Departamento/s responsable/s Economía Financeira e Contabilidade 
i. Profesor/a coordinador / 

responsable da docencia  
Carlos Piñeiro Sánchez 

 
1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia  
Prof. Dr. Pablo de Llano Monelos 
Prof. Dr. Carlos Piñeiro Sánchez 
Prof. Dr. Dolores Lagoa Varela 
 
2) Lugar e horario de titorías  
Dolores Lagoa. 
Venres: de 11.45 a 14.30 hrs.  
Pablo de Llano e Carlos Piñeiro: Comunicaranse ó comezo do curso. 
 
 
3) E-mail  
Pablo de Llano Monelos:  pdellano@udc.es  
Carlos Piñeiro Sánchez:  carpi@udc.es (exclusivamente situacións excepcionais) 

María Dolores Lagoa:          dlagoa@udc.es 
 
 
4) Universidade Virtual  
Sí. 
 
5) Lingua na que se impartirá a docencia  
Galego e castelán indistintamente  
 

II. OBXECTIVOS DA MATERIA  
Ó remata-lo curso académico os alumnos deben posuír un coñecemento preciso da teoría 
financeira, no tocante á problemática da avaliación de activos e investimentos, a xestión do 
risco financeiro e as decisións financeiras a curto prazo. Dende o punto de vista das 
habilidades, preténdese desenvolve-las aptitudes analíticas fundamentais para a 
identificación e modelización de problemas, e a análise das decisións correspondentes.  
 



III. METODOLOXÍA 
Prevense tres horas lectivas semanais de carácter presencial, que no seu caso se 
complementarán con actividades prácticas presenciais e/ou deslocalizadas. Dependendo da 
carga de traballo destas actividades, puntualmente podería reemprazarse unha parte da 
carga lectiva presencial. 
 

IV. AVALIACIÓN  
Exclusivamente na convocatoria de Xuño, a cualificación do alumno será unha media 
ponderada dos resultados dos exames, actividades e tarefas que se desenvolvan ó longo do 
ano, sempre e cando cumprise as normas da materia e tódalas súas cualificacións sexan 
iguais ou superiores a tres. Os alumnos que non concorran a algunha proba puntuable 
perden o dereito á avaliación continua. A ponderación dos exames non será inferior ó 75%. 
 
No resto das convocatorias o alumno ten a posibilidade de libera-la materia nunha proba de 
conxunto a realizar nas datas sinaladas para as convocatorias oficiais. Esta proba ten 
carácter teórico - práctico e poderá ser oral ou escrita ou unha combinación de ambas 
modalidades; o alumno parte dunha cualificación igual a cero e se examina de tódolos 
contidos, habilidades e competencias que forman parte dos obxectivos da materia, 
incluíndo as prácticas e resto de actividades realizadas ó longo do curso. O previsto neste 
parágrafo tamén é aplicable ós alumnos que perden o dereito á avaliación continua. 
 
En tódalas actividades cualificables poden inserirse cuestións relativas a aspectos básicos 
da materia, con carácter excluínte. O alumno recibirá unha cualificación igual a cero, coas 
consecuencias académicas que se deriven, se estas cuestións non reciben unha resposta 
mínima, ou o alumno amosa un descoñecemento manifesto. 
 

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS  
 
1. Natureza e obxectivo da función financeira da empresa  
 

PRIMEIRA PARTE: AVALIACIÓN DE INVESTIMENTOS  
 

2. Fundamentos de avaliación de investimentos 
3. Valoración da empresa 
4. Valoración de activos financeiros. Métodos clásicos 
5. A teoría da eficiencia do mercado  
6. Avaliación de activos de capital e teoría de carteira 
7. CAPM: o modelo de valoración de activos de capital  
8. APT. A teoría de valoración por arbitraxe  

 



SEGUNDA PARTE. XESTIÓN DO RISCO FINANCEIRO  
 
9. O risco financeiro e a súa caracterización 
10. O risco de interese 
11. A modelización do risco de mercado 
12. O risco de creto 
13. Contratos a prazo e futuros  
14. Opcións financeiras 
15. Aplicacións de OPT na dirección financeira 
16. Xestión dos riscos derivados da actividade internacional da empresa  
 

TERCEIRA PARTE. DECISIÓNS FINANCEIRAS A CURTO PRAZO   
 
17. Xestión de tesourería 
18. Aspectos financeiros da xestión de inventarios 
 

VI. RECOMENDACIÓNS  
 
 

VII. FONTES DE INFORMACIÓN  
 
Existe unha bibliografía básica que cobre amplamente o temario, e tamén unha 
recompilación de fontes específicas para cada capítulo. 
 


