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Descrición
Dámoslles a benvida á materia Políticas Públicas. Da Análise dos Problemas Públicos á Implementación.
xeral
Como comprobasen, trátase dunha materia especialmente interesante nas circunstancias actuais, nas que se
intensiﬁcou o debate sobre que curso debe seguir a acción pública para dar resposta aos retos expostos pola
crise.
A materia permitiranos pór de relevo a importancia de distintos aspectos que afectan á elaboración das
políticas: a selección dos problemas que formarán parte da axenda das autoridades públicas e a maneira en
que eses problemas son deﬁnidos; a formulación de alternativas para resolvelos, a toma de decisións
públicas; e a implementación das políticas.
Ao longo da materia introduciremos un bo número de conceptos teóricos, polo que necesitamos a súa
complicidade no estudo puntual das lecturas que propomos. Con todo, non é menos importante o que
vostedes teñan tamén a oportunidade de aplicar os conceptos á análise da realidade que lles rodea. Por iso,
ademais dalgúns traballos empíricos que terán que ler e analizar, tamén propomos a realización dalgúns
sinxelos exercicios que nos axudarán nesta tarefa de aprendizaxe e animarán as nosas discusións.
Competencias
Código
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a
partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a
públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG1 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no eido da xestión
pública a través dunha investigación orixinal.
CG6 Habilidade para deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no eido da xestión pública e das
ciencias sociais en xeral.
CG7 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública.
CE10 Coñecer os compoñentes e lóxica interna de cada unha das fases das políticas públicas de xeito exhaustivo.
CT2 Capacidade de crítica e auto-crítica.
CT3 Capacidade de traballo en equipo interdisciplinar.
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no campo da xestión
pública a través dunha investigación orixinal.
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no ámbito da xestión pública e das
ciencias sociais en xeral.
Xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública.
Realizar unha investigación e unha análise crítica no campo das ciencias sociais e expor os seus
resultados.

Contidos
Tema
Tema 1. Establecemento da axenda pública e
deﬁnición dos problemas públicos

Competencias
CG1
CG6
CE10
CG7
CB3
CB4
CT2
CT3

1.1 O proceso de formación da
axenda e os seus determinantes macro e micro.

1.2 A deﬁnición dos problemas públicos e
o seu impacto nas políticas.
Tema 2. Decisións públicas e implementación de 2.1 Modelos decisionales e natureza dos problemas públicos
políticas
2.2 Implementación de decisións e fallos nas políticas
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 procedimentales 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 (por cada tema) de aplicación dos coñecementos a
das TIC (Repetida, situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e
non usar)
procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Desenvólvense a través do TIC de maneira autónoma.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
100
CB3 CG1 CE10 CT2
CB4 CG6
CT3
CG7

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.
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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.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Aguilar Villanueva, L. F., Problemas públicos y agenda del gobierno, Porrua Grupo Editorial, 1996
Baumgartner, Frank R., Political Agendas. In Niel J. Smelser and Paul B. Baltes, eds. International Encyclopedia of
Social and Behavioral Sciences: Political Science, Elsevier Science and Oxford: Pergamon, 2001
Carrillo, E., L. Nuño y M. Tamayo, La formación de la agenda pública, CEPC, 2013
Hoogwood, B., Gunn, L., Policy Analysis for de Real World, Oxford University Press, 1984
Howlett, M., M., M. Ramesh y A. Perl., Studying Public Policy. Policy Cycles & Policy Subsystems, Oxford University
Press, 2009
Meny, Y., Thoeing, J.C., Las políticas públicas, Ariel, 1992
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
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* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* 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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