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Coordinador/a Baamonde Silva, Xosé Manuel
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Baamonde Silva, Xosé Manuel
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xbaamonde@uvigo.es
Web
Descrición
A xestión da comunicación no Terceiro Sector.
xeral
Coñecemento das estratexias de comunicación aplicables a movementos sociais e ongs.
Capacidade e habilidade para traballar no departamento de comunicación dunha ong e xestionar as relacións
cos diferentes públicos.
Capacidade para sensibilizar á sociedade, a través da comunicación, na defensa de causas sociales.
Competencias
Código
CG3 Competencia interpretativa do entorno: capacidade para interpretar, analizar e interpretar o entorno
económico, político, socio-cultural, tecnolóxico e comunicativo.
CE4 Coñecemento teórico e práctico das estructuras organizativas e dos procesos da publicidade e das
relacións públicas.
CE12 Destrezas analítico-sintéticas: capacidade e habilidade para establecer a estratexia, planiﬁcación e
procesos propios da comunicación publicitaria e das relacións públicas.
CE14 Destrezas directivas e colaborativas: capacidade e habilidade para responsabilizarse da área de
comunicación dunha organización, afrontando a xestión estratéxica dos seus intanxibles, a
responsabilidade social corporativa e as relacións con diferentes públicos.
CE15 Capacidade para a xestión económica e orzamentaria no ámbito da actividade publicitaria e das
relacións públicas.
CT1 Competencias interpretativas da comunicación: capacidade de recoñecer implicacións éticas en
decisións profesionais.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Diferenciar a comunicación no Terceiro Sector, así como os distintos tipos de comunicación solidaria
Describir o funcionamiento dos departamentos de comunicación dos movimientos sociales e ONGs
Desenvolver as estratexias de comunicación aplicables a movementos sociais e ONGs
Aplicar, dentro do Terceiro Sector, a xestión da comunicación, imaxe e reputación dunha organización
Interpretar a misión e o ﬁn social da comunicación solidaria e as fórmulas de captación de fondos para
levala a cabo
Analizar o fenómeno da globalizacióne a súa inﬂuencia na comunicación solidaria
Aplicar o exercicio da responsabilidade, asumindo referentes éticos
Apoiar ante a sociedade, a través deo exercicio da comunicación, a defensa das causas sociais

Tipoloxía
• saber
• saber
• saber facer
• saber facer

• saber facer
• Saber estar /
ser

Competencias
CG3
CE4
CE4
CE14
CE12
CE15
CE14
CT1
CG3
CT1
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Contidos
Tema
Tema 1: A comunicación no Terceiro Sector

- Deﬁnición do Terceiro Sector
- Resgos distintivos
- Orixes e desenvolvemento
- Dimensión do Terceiro Sector na actualidade
Tema 2: Rendición de contas nas organizacións - Visibilidade e Credibilidade
do Terceiro Sector
- Reputación e transparencia
- Deﬁnición de accountability
- Modelos de rendición de contas
- Ferramentas para a rendición de contas
Tema 3: Activismo e Movementos sociais
- Activismo e ciberactivismo
- Internet como recurso dos movementos sociais
- Campañas de incidencia política
- Artivismo
- Discurso do Odio
Tema 4: Estrutura e desequilibrios da información - A globalización e a creación dos estereotipos do Sur
mundial
- Mentiras sobre Africa
- Información e Cidadania Global
Tema 5: Fundraising para ONGs
- Deﬁnición, orixes e historia das ONGs
- Concepto de Fundraising
- Programas e Técnicas
- Fundraising e Relacións Públicas
Tema 6: Crowdfunding
- As claves do Crowdfunding para ONGs
- Internet e o ﬁnanciamento solidario
- Casos de estudio
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
23
46
69
Aprendizaxe baseado en problemas
7
14
21
Presentación
5
10
15
Resolución de problemas
4
8
12
Seminario
5
10
15
Estudo de casos
4
8
12
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
4
6
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos da materia, seguindo as pautas de claridade,
orde, participación do alumno e crítica permanente.
Aprendizaxe baseado en Fórmula didáctica que parte da organización da clase en pequenos grupos onde os alumnos
problemas
traballan de xeito coordinado para resolver tarefas académicas e desenvolver a súa propia
aprendizaxe
Presentación
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre os
resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de maneira individual ou en
grupo.
Resolución de
O alumno deberá resolver traballos ou exercicios relacionados coa materia, ben de xeito autónomo
problemas
ou ben en equipo
Seminario
Destinados ao ensino de aspectos especíﬁcos da materia que precisan unha interactividade entre
os alumnos entre si e entre estes e o docente
Estudo de casos
Consiste en proporcionar unha serie de casos que representen situacións problemáticas que se
poden atopar na súa vida profesional para que as analicen e propoñan solucións.
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas

Haberá exercicios individuais que deben ser resoltos por cada estudante

Presentación

Todos os alumnos terán que facer exposicións ou presentacións públicas

Seminario

O profesor fará un seguimento individualizado dos traballos encargados ao
alumno

Probas

Descrición
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Cada proba realizada deberá ser analizada de xeito individual

Avaliación
Presentación

Descrición
Os traballos prácticos suporán o 60% da nota ﬁnal
do alumno

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
60
CE4
CE12
CE14
CE15

Exame de preguntas de
desenvolvemento

As probas teóricas suporán o 40% da nota ﬁnal do
alumno

40

CG3
CE4
CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
O alumno terá que aprobar cada un dos apartados, teórico e práctico, para superar a materia e facer a nota media ﬁnal. En
caso de suspender un dos dous, aínda que teña boa nota no outro, suspenderá a materia. Os alumnos que se presenten ao
exame de xullo tamén terán que ter presentadas as prácticas esixidas durante o curso.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Balas Lara, Montserrat, La gestión de la comunicación en el Tercer Sector. Cómo mejorar la imagen de las ONG, Esic, 2011,
Madrid
Gómez Gil, Carlos, las ONG en España: de la apariencia a la realidad, La Catarata, 2005, Madrid
González Luis, Hildegrt, Estrategias de comunicación en las ONG de Desarrollo: departamentos, funciones e impacto en los
medios, Cideal, 2006, Madrid
Nós Aldás, Eloisa, Lenguaje publicitario y discursos solidarios, Icaria, 2007, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Marí Sáez,Víctor Manuel, Historia de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en España., Telos, 2017,
Barcelona
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Comunicación alternativa: Medios virtuais e novos soportes publicitarios/P04G190V01903
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Campañas de imaxe e de relacións públicas/P04G190V01901
Comunicación de crise/P04G190V01904
Dirección de comunicación/P04G190V01701
Relacións públicas e protocolo/P04G190V01909
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Teoría e práctica das relacións públicas/P04G190V01205
Planiﬁcación estratéxica das relacións públicas/P04G190V01503
Técnicas de relacións públicas/P04G190V01604
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