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Descrición
Esta materia trata de dar a coñecer os principais sistemas político-administrativos españois e europeos, así
xeral
como proporcionar nocións básicas de estatística e mostraxe para a súa aplicación ao deseño e análise de
enquisas.
Competencias
Código
CB3 Que os estudantes teñan 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.
CG3 Competencia interpretativa do entorno: capacidade para interpretar, analizar e interpretar o entorno económico,
político, socio-cultural, tecnolóxico e comunicativo.
CE2 Competencias socioculturais: Coñecemento dos procesos sociopsicolóxicos que afectan ao 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 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 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

Competencias
CE2
CE14
CE14
CG3
CB3

Contidos
Tema
1. Introdución ao deseño da investigación

Etapas. Identiﬁcación do problema e obxectivos. Tipos de variables.
Elaboración do cuestionario.
2. Elaboración dunha base de datos e análise da Táboas de frecuencias. Análise descritiva unidimensional e bidimensional.
información
Introdución á inferencia.
3. Deseño da mostra
Tipos de mostraxe. Nivel de conﬁanza, erro e tamaño da mostra.
Poboacións ﬁnitas e inﬁnitas.
4. Elaboración do informe
Esquema do informe. Resultados e conclusións. Ficha técnica do estudo.
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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.

Introdución ao manexo de diversos programas informáticos para a
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
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
24
24
48
Resolución de problemas
24
24
0
Traballo tutelado
40
40
0
Exame de preguntas obxectivas
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/a profesor/a dos contidos teóricos da materia obxecto de estudo, nas horas
de docencia aos grupos grandes
Resolución de exercicios que o/a alumno/a debe desenvolver de forma presencial nas clases
prácticas na aula de informática
Traballo que o/a alumno/a debe desenvolver de forma autónoma, no prazo establecido dentro do
período de docencia presencial, como complemento ás clases prácticas

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Explicación dos contidos teóricos e resolución de dúbidas

Traballo tutelado

Resolución de dúbidas e seguimento do traballo desenvolto polo/a alumno/a de forma
autónoma, como complemento ás clases prácticas

Resolución de problemas Resolución de dúbidas e seguimento do traballo desenvolto de forma presencial polo/a alumno/a
nas clases prácticas
Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Avaliarase a asistencia e participación nas clases prácticas da parte de
Análise Estatística (10%) e da parte de Administración Pública (5%), así
como a resolución de forma presencial dos exercicios propostos nas
referidas clases.
Traballo tutelado Avaliarase a resolución das tarefas que deberá desenvolver o/a alumno/a
na parte de Análise Estatística (5%) e na parte de Administración Pública
(10%), de forma autónoma, como complemento ás clases prácticas.
Exame de
Avaliaranse as competencias adquiridas polo/a alumno/a na parte de
preguntas
Análise Estatística (35%) e na parte de Administración Pública (35%),
obxectivas
mediante a resolución das cuestións que se propoñan no exame de cada
parte e que terán lugar nas datas oﬁciais.

Cualiﬁcación
15

15

70

Competencias
Avaliadas
CB3
CE14

CG3 CE2
CE14
CB3 CG3

Outros comentarios sobre a Avaliación
Nos exames desta materia non se permitirá o uso de auriculares, nin de dispositivos con capacidade de comunicación co
exterior. Tampouco se poderán utilizar calculadoras programables, nin calculadoras con capacidade gráﬁca.
A) Convocatoria de Xaneiro de 2022:
Esta materia divídese en dous partes:
- A primeira parte comprende os temas 1-5 (Análise Estatística) e impartirase dende o inicio do primeiro cuadrimestre ata o
23 de outubro de 2021 (incluído).
- A segunda parte comprende os temas 6-9 (Administración Pública) e impartirase dende o 24 de outubro de 2021 (incluído)
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ata o ﬁnal do primeiro cuadrimestre.
Para aprobar esta materia na convocatoria de Xaneiro de 2022, 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 a media das
dúas. Se non se supera algunha das partes, a nota ﬁnal será o mínimo das notas obtidas.
B) Para a convocatoria de Xuño-Xullo de 2022 e sucesivas se utilizarán os mesmos criterios que para a convocatoria de
Xaneiro de 2022.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vida/P04G190V01203
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 teña que realizarse de xeito non presencial.
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