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Descrición
O propósito principal desta materia é facer unha introdución a aspectos crave da teoría explicativa da
xeral
estabilidade e o cambio político e administrativo. Para iso, comezarase por analizar algúns dos conceptos crave
da Teoría política empírica, para despois ofrecer unha serie de ferramentas teóricas actuais mediante as cales
explicar e analizar distintas facetas da vida política e administrativa no contexto das nosas democracias liberais.
O curso tratará os modelos de decisión, tanto individual como en grupo, para entrar posteriormente en asuntos
relacionados co problema da acción colectiva e os bens públicos, a ﬁn de concluír co exame, desde
unha perspectiva propia da teoría política, dalgunhas institucións fundamentais.
O enfoque adoptado corresponde ao da teoría política empírica, en que se explica a análise da realidade política
desde tres enfoques coas súas teorías: a elección racional, o institucionalismo e a teoría sistémica, con especial
énfase no estudo da gobernanza.

Competencias
Código
CG1 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no eido da xestión
pública a través dunha investigación orixinal.
CE7 Coñecer os principais paradigmas e enfoques teóricos tanto clásicos como actuais sobre dirección e xestión pública
baixo unha perspectiva interdisciplinar de xeito sistemático e profundo.
CE9 Proporcionar, no curso dunha investigación, unha perspectiva teórica novidosa para entender e explicar un fenómeno
do edio da dirección e xestión pública.
CT2 Capacidade de crítica e auto-crítica.
CT5 Habilidade de aprendizaxe autodirixida e traballo autónomo no eido das ciencias sociais.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade para realizar investigacións e análises critico de forma autónoma.

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación

Competencias
CE9
CT2
CT5
CG1
CE7
CE9

Contidos
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Tema
Tema 1. A Ciencia
Política e da
Administración
Empírica. Enfoques
de investigación
Tema 2. Ciencia
Política, racionalidade
e modelo de decisión.

Enfoques e teorías. O enfoque condutista.
O enfoque da elección racional. O
enfoque do institucionalismo e o novo
institucionalismo. A teoría sistémica.
Unha ciencia da política? Modelos e
teorías. A política. Racionalidade e
motivación. Lóxica da preferencia e a
decisión. A paradigma do óptimo.
Incerteza ambiental e crenzas.
Análise da decisión en grupo e regra da
maioría. Os modelos espaciais da regra
da maioría. Multiplicidade de formas do
comportamento estratéxico.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas de forma autónoma
43
43
0
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar)
32
32
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Prácticas con apoio das
TIC (Repetida, non usar)

Descrición
A través de Faitic: Lectura de textos, actividades de autoavaliación, visualización pílulas e tutorías
online
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas con apoio das Resolución de dúbidas do alumnado en relación con algún aspecto da materia (contido, traballo
TIC (Repetida, non usar) ou prácticas), así como atención ás súas necesidades e consultas relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa disciplina, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe. Esta actividade desenvolverase de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual).
Resolución de problemas Resolución de dúbidas do alumnado en relación con algún aspecto da materia (contido, traballo
de forma autónoma
ou prácticas), así como atención ás súas necesidades e consultas relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa disciplina, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe. Esta actividade desenvolverase de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual).
Avaliación
Descrición
Prácticas con apoio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas
das TIC (Repetida, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais
non usar)
relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a
través do TIC de maneira autónoma.

Cualiﬁcación
100

Competencias
Avaliadas
CG1 CE7 CT2
CE9 CT5

Outros comentarios sobre a Avaliación
A información sobre as actividades avaliativas está dispoñible no espazo da materia en Faitic, baixo a etiqueta
Avaliación de cada tema.
O alumnado terá opción a presentarse á convocatoria de xuño-xullo a partir da adaptación que destas actividades
realice o docente e cuxo contido será colocado na plataforma.
Para a superación desta materia é necesario a lectura e asimilación dos textos vinculados a cada tema localizados na
plataforma Faitic.
Ademais dos textos, o/a estudante terá acceso (directo/cita) a unha bibliografía complementaria.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Chuliá, E.-Agulló, M. V., La teoría política normativa: algunos debates contemporáneos", en Política y Ciencia
Política. Una introducción, McGraw-Hill, 2010
Ferry, Luc, "El ideal político de la regulación. Más allá del pesimismo y del optimismo" en La revolución
transhumanista. Cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas, Alianza,
2017
Gargarella, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, Paidós, 1999
Heywood, A., Introducción a la teoría política, Tirant lo Blanch, 2010
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Será requisito necesario para o desenvolvemento da materia que o profesorado da mesma poida dispor dunha FOTOGRAFÍA
actualizada do alumnado que deberán subir á plataforma a comezos de curso, e sempre antes do día 30 de setembro.
A única ﬁnalidade do tratamento deste dato é que o profesorado da materia poida veriﬁcar a identidade do alumnado
matriculado na mesma.
A base de lexitimación para o tratamento deste dato realízase en aplicación do disposto no artigo 6.1e) do RXPD no que o
tratamento é necesario para o exercicio do poder públicos conferidos ao responsable do tratamento baseados no artigo 9 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas e no artigo 25.7 do RD
1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario.
O acceso á imaxe e aos datos persoais do alumnado só é permitido ao profesorado de cada materia para a realización das
actividades académicas indicadas nesta guía docente e non serán utilizados nin divulgados para ningunha outra ﬁnalidade,
debendo gardar o correspondente deber de conﬁdencialidade dos mesmos.
Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
Plan de Continxencias
Descrición
Esta materia impártese baixo modalidade online. Polo tanto, non é necesario a adaptación das metodoloxías nin das probas
de avaliación ante unha posible alerta sanitaria provocada pola COVID- 19.
=== 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 presencial ou
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 ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
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* Probas pendentes que se manteñen
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modiﬁcan
[Proba anterior] => [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
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