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Descrición
Nesta materia trátase de dar a coñecer aos alumnos os principais sistemas político-administrativos españois
xeral
e europeos, así como proporcionarlles nocións básicas de estatística e mostraxe para a súa aplicación ao
deseño e análise de enquisas.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da • saber facer
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.
CG1 Competencias interpretativa e operativa da comunicación como realidade e como campo de estudo
• saber
desde o punto de vista humanístico e técnico: coñecemento teórico da comunicación.
CG3 Competencia interpretativa do entorno: capacidade para interpretar, analizar e interpretar o entorno
• saber
económico, político, socio-cultural, tecnolóxico e comunicativo.
CE2 Competencias socioculturais: Coñecemento dos procesos sociopsicolóxicos que afectan ao
• saber
desenvolvemento da comunicación en xeral, os especíﬁcos da comunicación publicitaria e os propios das
relacións cos públicos.
CE14 Destrezas directivas e colaborativas: capacidade e habilidade para responsabilizarse da área de
• saber facer
comunicación dunha organización, afrontando a xestión estratéxica dos seus intanxibles, a
responsabilidade social corporativa e as relacións con diferentes públicos.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Identiﬁcar as distintas fontes de información e de elaboración de estudos cualitativos e/ou cuantitativos
que están na base da análise psicográﬁca
Identiﬁcar as técnicas de investigación cuantitativa no ámbito da publicidade e das relacións públicas
Identiﬁcar os elementos da comunicación que demanda a administración pública
Diagnosticar a eﬁcacia dos procesos de comunicación
Analizar e propoñer as estratexias de comunicación na administración pública e noutras estructuras
organizativas
Analizar e valorar as relacións entre cidadanía, administración pública e política
Contidos
Tema
1. Introdución ao deseño da investigación

Competencias
CG1
CE2
CE14
CE14
CG3
CB3

Etapas. Identiﬁcación do problema e obxectivos. Tipos de variables.
Elaboración do cuestionario.
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2. Análise da información
3. Deseño da mostra
4. Elaboración do informe
5. Informática aplicada á Estatística
6. O concepto de gobernanza
7. Política e Administración no nivel central de
goberno
8. Distribución territorial do poder político e
administrativo
9. Aplicación do marco analítico comparado aos
sistemas político-administrativos.

Análise descritiva unidimensional e bidimensional. Introdución á
inferencia.
Tipos de mostraxe. Nivel de conﬁanza, erro e tamaño da mostra.
Poboacións ﬁnitas e inﬁnitas.
Esquema do informe. Resultados e conclusións. Ficha técnica do estudo.
Introdución ao manexo de Excel e Dyane. Resolución de casos prácticos.
A gobernanza multinivel e as relacións gubernamentais.
Política no nivel central de goberno. A Administración no nivel central de
goberno.
O ámbito rexional. O ámbito local.
Estados Unidos de América. Francia. Reino Unido. Alemaña. Italia. Suecia.
Portugal.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
23
25
48
Resolución de problemas
25
18
43
Traballo tutelado
21
21
0
Probas de resposta curta
2
36
38
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas
Traballo tutelado

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos da materia obxecto de estudo
Resolución de exercicios e casos prácticos, que o alumno debe desenvolver nas clases aos grupos
intermedios e reducidos, baixo a supervisión do profesor, como complemento ás clases maxistrais
Tarefas que o alumno debe desenvolver de forma autónoma, no prazo establecido no período de
docencia presencial, para traballar os contidos impartidos e adquirir as destrezas e habilidades
correspondentes

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Resolución de dúbidas e seguimento do traballo desenvolto

Traballo tutelado

Resolución de dúbidas e seguimento do traballo desenvolto

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Traballo que o alumno debe desenvolver nas clases aos grupos
intermedios e reducidos, baixo a supervisión do profesor, como
complemento ás clases maxistrais
Traballo tutelado Tarefas que o alumno debe desenvolver de forma autónoma, no
prazo establecido no período de docencia presencial, para traballar os
contidos impartidos e adquirir as destrezas e habilidades
correspondentes
Probas de
Probas para a avaliación das competencias adquiridas
resposta curta

Cualiﬁcación
20

Competencias
Avaliadas
CB3
CG3
CE2

10

CB3
CG1
CE14

70

CG1
CG3
CE2
CE14

Outros comentarios sobre a Avaliación
A) Convocatoria de Xaneiro de 2019:
Esta materia divídese en dúas partes:
- A primeira parte comprende os temas 1-5 (Análise Estatística) e impartirase dende o inicio do cuadrimestre ata o 27 de
outubro de 2018.
- A segunda parte comprende os temas 6-9 (Administración Pública) e impartirase dende o 28 de outubro de 2018 ata o ﬁnal
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do cuadrimestre.
Para aprobar esta materia na convocatoria de Xaneiro de 2019, terán que superarse de xeito independente cada unha das
partes segundo o baremo establecido para as cualiﬁcacións. Se se superan ambas partes, a nota ﬁnal será o promedio das
mesmas. Se non se supera algunha das partes, a nota ﬁnal será a nota mínima das obtidas en cada parte.
B) Para a convocatoria de Xuño-Xullo de 2019 e sucesivas utilizaránse os mesmos criterios que para a convocatoria de
Xaneiro de 2019.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Carlberg, Conrad, Análisis Estadístico con Excel, Anaya Multimedia, 2012, Madrid
Santesmases Mastre, Miguel, Dyane versión 4: Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados,
Pirámide, 2009, Madrid
Olmeda Gómez, José Antonio; Parrado Díez, Salvador, Ciencia de la Administración, los sistemas administrativos, 1ª ed.,
UNED, 2000, Madrid
Bibliografía Complementaria
Camarero, Luis, Estadística para la investigación social, 1ª ed., Garceta, 2010, Madrid
Pérez, César, Muestreo estadístico a través de ejemplos. Aplicaciones con Excel, SPSS, SAS y STATA, 1ª ed., Garceta, 2017,
Madrid
Romero Martínez, Sonia J.; Ordóñez Camacho, Xavier G., Estadística descriptiva e inferencial, CEF, 2014, Madrid
Baena del Alcázar, Mariano, Curso de Ciencia de la Administración, 4ª ed. reformada, Tecnos, 2000, Madrid
Varela Álvarez, Enrique, Las administraciones públicas contemporáneas en España, Tórculo, 2003, Santiago de Compostela
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vida/P04G190V01203
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