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Descrición
(*)Las administraciones públicas son instituciones que desarrollan acciones para intentar resolver problemas
xeral
colectivos de interés general.
La manera de comprender qué y por qué lo hacen es analizarlas desde enfoques cientíﬁcos que forman parte
de la rama de las "Ciencias Sociales", y que se llevan impartiendo en el sistema de educación español desde
el último cuarto del siglo XX.
Los enfoques teóricos que se van a utilizar para conocer los marcos institucionales, sus estructuras de
gobierno y administración multinivel en España, son la Ciencia de la Administración y la Teoría de la
Organización y la Gestión Pública.
Estos enfoques ayudarán a mejorar la comprensión de cómo se organizan las administraciones públicas en el
Estado de las Autonomías y cuáles son los principios y valores públicos sobre los que se asienta la gestión de
sus políticas y servicios públicos.
Competencias
Código
CB1 Que o alumnado demostre posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación
secundaria xeral, e adoita encontrarse a un nivel que, se bien se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén
algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
CB2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo
CB3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética
CB4 Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como
non especializado
CB5 Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun
alto grao de autonomía
CG1 Analizar, sintetizar, resolver problemas e tomar decisións xestionando a información e o tempo
CG3 Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares
CG4 Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público
CG5 Razonar criticamente
CE1 Identiﬁcar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública
CE2 Recoñecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas políticos e das institucións políticas
CE5 Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel, analizando a súa
relación coa cidadanía
CE6 Aplicar os coñecementos relacionados coa planiﬁcación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza
CT1 Identiﬁcar o signiﬁcado e aplicar a perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica
profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria
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CT2
CT4
CT5
CT6

Comunicarse de forma oral e escrita tanto nas linguas oﬁciales (castelán e galego) como nunha lingua extranxeira
Dominar as TIC relationadas coa titulación no ámbito académico e profesional
Integrar a aprendizaxe autónoma
Adaptarse a novas situacións

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Que o alumnado demostre posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da CB1 CG1 CE1 CT1
base da educación secundaria xeral, e adoita encontrarse a un nivel que, se bien se apoia en libros
CT5
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
Analizar, sintetizar, resolver problemas e tomar decisións xestionando a información e o tempo.
Identiﬁcar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública.
Identiﬁcar o signiﬁcado e aplicar a perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e
na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Integrar a aprendizaxe autónoma.
Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
CB2 CG3 CE1 CT2
profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares.
Identiﬁcar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública.
Comunicarse de forma oral e escrita tanto nas linguas oﬁciales (castelán e galego) como nunha
lingua extranxeira.
Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro CB3 CG4 CE2 CT5
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de
índole social, cientíﬁca ou ética.
Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público.
Recoñecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas políticos e das institucións políticas.
Integrar a aprendizaxe autónoma.
Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro CB3 CG5 CE5 CT4
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de
índole social, cientíﬁca ou ética.
Razonar criticamente.
Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel,
analizando a súa relación coa cidadanía.
Dominar as TIC relationadas coa titulación no ámbito académico e profesional.
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
CB4 CG4 CE5 CT5
especializado como non especializado.
Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público.
Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel,
analizando a súa relación coa cidadanía.
Integrar a aprendizaxe autónoma.
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
CB4 CG5 CE6 CT5
especializado como non especializado.
Razonar criticamente.
Aplicar os coñecementos relacionados coa planiﬁcación e a xestión administrativa para unha
óptima gobernanza.
Integrar a aprendizaxe autónoma.
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
CB4 CG3 CE6 CT6
especializado como non especializado.
Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares.
Aplicar os coñecementos relacionados coa planiﬁcación e a xestión administrativa para unha
óptima gobernanza.
Adaptarse a novas situacións.
Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
CB5 CG4 CE6 CT5
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público.
Aplicar os coñecementos relacionados coa planiﬁcación e a xestión administrativa para unha
óptima gobernanza.
Integrar a aprendizaxe autónoma.
Contidos
Tema
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Introdución ás Ciencias Sociais e as institucións
públicas

¿Que é a ciencia e para que resulta útil?
Sobre a "posverdade" e as "fake news" na pos-globalización
Ciencias, sociedades e institucións públicas
Ciencias Sociais e Administracións Públicas: novos retos para un mundo
post-COVID-19
1. Enfoques de análises das administracións
Problemas e institucións públicas: riscos e pandemias globais e locais
públicas
Diferentes enfoques de análises das administracións públicas:
- Ciencia Política
- Ciencia da Administración
- Teoría da Organización e Xestión Pública
- Políticas Públicas
- Gobernanza
2. Ciencia da Administración: Elementos básicos Deﬁnición e características da Ciencia da Administración
de análises
O "mapa" da Ciencia da Administración multinivel:
- Estruturas e niveis de goberno
- Estruturas e niveis de administración
Elementos básicos de análises:
- Organización
- Recursos humanos
3. Xestión Pública: Elementos básicos de análises Teoría da Organización e Xestión Pública
A xestión nas administracións públicas españolas
Dimensións e elementos de xestión pública:
- Organización
- Recursos humanos
Servizos públicos, cidadanía e redes de gobernanza
Conclusións xerais da materia: a gobernanza das Un mundo post-COVID-19 na terceira década do século XXI
Administracións Públicas no século XXI
A gobernanza das redes públicas, privadas e comúns
Axenda 2030 e ODS 16 e 17 para un mundo máis humano e sustentable
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
12
18
30
Prácticas con apoio das TIC
20
20
0
Aprendizaxe baseado en proxectos
24
24
0
Foros de discusión
30
30
0
Lección maxistral
33
33
0
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Autoavaliación
2
2
0
Traballo
10
10
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Resolución de
Desenvolvemento de habilidades de traballo en equipo con datos e evidencias relacionadas coas
problemas
institucións públicas
Prácticas con apoio das Aprendizaxe individual e grupal a través de Tics
TIC
Aprendizaxe baseado en Proxecto grupal desenvolvido na aula e relacionado coas institucións públicas
proxectos
Foros de discusión
Espazos de debate virtual sobre as palabras chave e os principais elementos teórico-prácticos da
materia
Lección maxistral
Sesións de presentación das bases teóricas da materia, tanto en formato presencial, como virtual, e
baseado en metodoloxías de presentacións eﬁcaces e "aula invertida"
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Sesións de presentación das bases teóricas da materia, tanto en formato presencial,
como virtual, e baseado en metodoloxías de presentacións eﬁcaces e "aula invertida"

Resolución de problemas

Desenvolvemento de habilidades de traballo en equipo con datos e evidencias
relacionadas coas institucións públicas

Prácticas con apoio das TIC

Aprendizaxe individual e grupal a través de Tics

Aprendizaxe baseado en
proxectos

Proxecto grupal desenvolvido na aula e relacionado coas institucións públicas

Páxina 3 de 5

Foros de discusión

Espazos de debate virtual sobre as palabras crave e os principais elementos teóricoprácticos da materia

Probas

Descrición

Exame de preguntas obxectivas Proba obxectiva baseada en preguntas sobre os contidos da materia e os seus
diferentes temas
Autoavaliación

Test de auto-aprendizaxe para cada un dos temas da materia

Traballo

Traballo individual a través do cal o alumnado demostra a adquisición das competencias
básicas da materia

Avaliación
Descrición
Resolución de problemas Desenvolvemento de habilidades de traballo en equipo con
datos e evidencias relacionadas coas institucións públicas
Prácticas con apoio das Aprendizaxe individual e grupal a través de Tics
TIC

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
10
CB1 CG1 CE1 CT4
CG3 CE2 CT6
10
CB1 CG1 CE2 CT4
CB3 CG3 CE5 CT5
CB4 CG5
Aprendizaxe baseado en Proxecto grupal desenvolvido na aula e relacionado coas
10
CB3 CG4 CE1 CT1
proxectos
institucións públicas
CB4 CG5 CE2 CT6
CE5
CE6
Exame de preguntas
Proba obxectiva baseada en preguntas sobre os contidos da
50
CB1 CG4 CE1
obxectivas
materia e os seus diferentes temas
CB3 CG5 CE2
CB4
CE5
CE6
Autoavaliación
Test de auto-aprendizaxe para cada un dos temas da materia
10
CB1
CE1 CT1
CB3
CE2 CT5
CE5
CE6
Traballo
Traballo individual a través do cal o alumnado demostra a
10
CB1 CG4 CE1 CT1
adquisición das competencias básicas da materia
CB2
CE2 CT2
CE5 CT5
CE6
Outros comentarios sobre a Avaliación
A materia ten un formato de avaliación continua, a partir das actividades que o profesor desenvolve na aula e fora dela,
tanto de maneira individual como grupal. A nota ﬁnal do proceso de aprendizaxe, previo ao exame oﬁcial, é un resultado da
suma das actividades expostas ao longo do cuadrimestre.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Enrique José Varela Álvarez, Las Administraciones Públicas Contemporáneas. Una Visión Multidisciplinar desde el
Estado de las Autonomías, 84-8408-231-8, Tórculo Edicións, 2003
Carles Ramió Matas, Teoría de la Organización y Administración Pública, 978-84-309-3450-8, Tecnos y Universitat
Pompeu Fabra, 1999
Quim Brugué y Joan Subirats, Lecturas de Gestión Pública, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministeri, 1996
Mariano Baena del Alcázar, Manual de Ciencia de la Administración, Síntesis, 2005
Salvador Parrado, El Análisis de la Gestión Pública, 978-84-9086-508-8, Tirant lo Blanch, 2015
César Colino Cámara, José Antonio Olmeda Gómez y Salvador Parrado Diez, Las Administraciones Públicas en España,
978-84-9143-460-3, Tirant lo Blanch, 2017
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito: Dereito administrativo I/P04G092V01106
Economía: Economía pública/P04G092V01103
Socioloxía: Socioloxía xeral/P04G092V01108
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencia política: Ciencia política/P04G092V01101
Ciencia política: Gobernanza, globalización e dereitos humanos/P04G092V01105
Ciencia política: Gobernos autonómicos/P04G092V01110
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Ciencia política: Institucións e políticas da Unión Europea/P04G092V01107
Ciencia política: Políticas públicas/P04G092V01109
Ciencia política: Sistema político español/P04G092V01104

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non totalmente
presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun
xeito mais 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 DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Non se contemplan modiﬁcacións nas metodoloxías docentes coa única salvedade de que os contidos teóricos poderán ser
impartidos de xeito non presencial.
Os mecanismos non presenciais de atención ao alumnado (titorías) serán o despacho virtual do campus remoto no horario
indicado e o correo electrónico.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se contemplan modiﬁcacións nos sistemas de avaliación máis aló da posibilidade de que algunha das probas de
avaliación teñan que realizarse de xeito non presencial.
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