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Descrición
Nesta materia trataremos de achegar ao/á estudante o funcionamento real dos principais actores das
xeral
democracias contemporáneas, singularizándoos nos máis determinantes das democracias representativas, os
partidos políticos e os novos movementos que -aínda- xogan coas vellas regras e, como non, nos sistemas
electorais a través dos cales se canaliza a vontade popular da sociedade civil que logo aqueles interpretan.
Finalmente, analizaremos algúns deses sistemas electorais comparados máis relevantes, nos que
visualizaremos brevementes cadansúas culturas democráticas.
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
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.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso
de computadores para procuras en liña
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con
información limitada
CG3 Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
CG13 Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.
CE40 Comprender o funcionamento das democracias contemporáneas, o comportamento político e as súas ""culturas
políticas""
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
CT4 Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa
CT8 Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parteCB1
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
Saber aplicar os seus coñecementos ao traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as CB2
competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a
resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
CB3
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social,
cientíﬁca ou ética.
Poder transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma CB4
non especializado.
Desenvolver aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores CB5
cun alto grao de autonomía.
Habilidades na busca de información, en relación con fontes de información primarias e
secundarias, incluíndo o uso de ordenadores para buscas en liña
Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de
formular xuízos con información limitada
Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sostible
Comprender o funcionamento das democracias contemporáneas, o comportamento político e as
súas culturas políticas
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
Habilidade para a resolución independiente de problemas en relación con información cualitativa e
cuantitativa
Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e
opinións
Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
Contidos
Tema
I. Participación política: concepto e tipoloxía.

Competencias

CG1
CG2
CG3
CG13
CE40
CT1
CT4
CT8
CT9

I.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA
TEMA I.- Democracia e eleccións.
1.A democracia como sistema político. 2.Breve historia das eleccións: do
mandato imperativo ao sufraxio universal. 3.- Funcións clásicas das
eleccións e crise da democracia representativa. 4.Os medios de
comunicación de masas e os sistemas democráticos. As tendencias cara á
americanización dos sistemas políticos. 5.Democracia representativa e
democracia directa.

II. Actores da participación política.
II.- PRINCIPAIS ACTORES DA PARTICIPACIÓN POLÍTICA: PARTIDOS E
SISTEMAS DE PARTIDOS
TEMA II.- Os partidos políticos.
1.A orixe dos partidos políticos. 2.Breve historia dos partidos. 3.Concepto,
funcións e tipoloxía. 4.Estatuto xurídico. 5.Estructura, organización e
goberno dos partidos. 6.O ﬁnanciamento dos partidos.
TEMA III.- Sistemas de partidos.
1.Deﬁnición. 2.Clasiﬁcacións.
TEMA IV.- Partidos políticos e sistemas de partidos no Estado español.
1.Estatuto xurídico e ﬁnanciamento. 2.Descrición e evolución dos
principais partidos. 3.Sistemas e subsistemas de partidos.
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III. Eleccións e sistemas electorais. A intervención III.- ELECCIÓNS E SISTEMAS ELECTORAIS. A INTERVENCIÓN DA SOCIEDADE
da sociedade civil
CIVIL
TEMA V.- O sistema electoral e os seus elementos.
1.Noción e elementos do sistema electoral. Aspectos sociolóxicos.
2.Electores e elixibles. 3.O distrito ou circunscrición electoral. 4.A fórmula
electoral. 5.A barreira electoral. 6.A modalidade de voto. Formas de
emisión do voto. 5.O proceso electoral e a súa organización.
TEMA VI.- Tipoloxía dos sistemas electorais.
1.Sistemas maioritarios, proporcionais e mixtos. 2.Representatividade,
gobernabilidade e lexitimidade. 3.Sistemas electorais e sistemas de
partido.
TEMA VII.- Os sistemas electorais españois.
1.Eleccións xerais. 2.Eleccións autonómicas. Especial referencia a Galicia.
3.Eleccións locais. 4.Eleccións europeas.
TEMA VIII.- Sistemas electorais maioritarios.
1.O sistema electoral británico. 2.O sistema electoral estadounidense. 3.O
sistema electoral canadense. 4.O sistema electoral francés.
TEMA IX.- Sistemas electorais proporcionais e mixtos.
1.O sistema electoral alemán. 2. O sistema electoral portugués. 3.O
sistema electoral italiano. 4.O sistema electoral irlandés. 5.O sistema
electoral suízo. 6.Os sistemas electorais escandinavos.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
15
15
0
Presentación
10
50
60
Lección maxistral
25
25
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
1
49
50
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario
Presentación
Lección maxistral

Descrición
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun traballo ou
estudo de caso
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto do estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercico ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Rexerán os mesmos criterios de avaliación da sesión maxistral

Lección maxistral

Valorarase a asistencia proactiva (penalizándose a negativa), a capacidade de atención
e asimilación conceptual, a actitude persoal e a participación coherente no seguimento
do programa.

Presentación

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
traballo ou estudo de caso

Probas

Descrición

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Valorarase a capacidade de expresión escrita, a capacidade de síntese conceptual e a
capacidade de relación entre ámbitos temáticos do programa

Avaliación
Seminario

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Rexerán os mesmos criterios de avaliación da sesión maxistral Ata 10 CB1 CG1 CE40 CT1
CB2 CG2
CT4
CB3 CG3
CT8
CB4 CG13
CT9
CB5
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Presentación

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un
grupo de estudantes dun traballo ou estudo de caso

Ata 40

Lección maxistral

Valorarase a asistencia proactiva (penalizándose a negativa),
a capacidade de atención e asimilación conceptual, a actitude
persoal e a participación coherente no seguimento do
programa

Ata 10

Exame de preguntas de Valorarase a capacidade de expresión escrita, a capacidade
desenvolvemento
de síntese conceptual e a capacidade de relación entre
ámbitos temáticos do programa

Ata 40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1 CE40 CT1
CG2
CT4
CG3
CT8
CG13
CT9
CG1 CE40 CT1
CG2
CT4
CG3
CT8
CG13
CT9
CG1 CE40 CT1
CG2
CT4
CG3
CT8
CG13
CT9

Outros comentarios sobre a Avaliación
Este modelo de avaliación e as súas metodoloxías serán aplicables para os estudantes que escollan a opción de
presencialidade.
Os criterios de avaliación serán idénticos para as dúas probas/convocatorias do curso.
O alumnado da modalidade semipresencial rexerase polos criterios establecidos no Regulamento da Modalidade
Semipresencial aos efectos da docencia e da avaliación. Concretamente, na materia "Sistema político español e galego",
quen opte pola avaliación continua a través dos diferentes foros de debate ou discusión que se formularán ao longo do
semestre poderá acadar ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal e o 60% restante na proba ﬁnal. En todo o demais terán validez os
criterios establecidos nesta guía.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BOSCH, A. y VALLÉS, J.M., Sistemas electorales y gobierno representativo, Alianza,
COTARELO, R., Los partidos políticos, Sistema,
LÓPEZ MIRA, ÁLVARO X., Sistema político español e galego, Andavira,
MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., Introducción a los partidos políticos, Ariel,
Bibliografía Complementaria
CAMINAL, C., Manual de Ciencia Política, Tecnos,
COLOMER, J.M., Cómo votamos, Gedisa,
DALTON, RUSSELL J., Citizen Politics: public opinion and political parties in advanced industrial democracies,
Seven Bridges Press,
DEL CASTILLO, P., Comportamiento político y electoral, CIS,
VARIOS, Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Trotta,
Recomendacións

Outros comentarios
As modalidades presencial e semipresencial do Grao en Dirección e Xestión Pública comparten un mesmo plano de estudos,
cuxas materias (de 1º a 4º) axudan a desenvolver unha aprendizaxe de competencias baseada na avaliación continua.
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