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Descrición
O obxectivo fundamental desta materia é que o alumnado coñeza as técnicas de investigación social e de
xeral
avaliación, e sexa capaz de aplicalas para a análise da realidade, das políticas, plans e programas.
Competencias
Código
CG3 CG3. Recopilar, procesar e interpretar información social, económica e xurídica que permitan emitir xuizos sobre
temas relevantes no marco do comercio.
CG5 CG5. Adquirir habilidades de liderato, traballo autónomo e en equipa, motivación, ﬂexibilidade, así coma
comportamento responsable e ético para desenvolverse convenientemente con todos os axentes que operan na
organización e no entorno.
CG6 CG6. Coñecer e comprender distintas realidades económicas, xurídicas, sociais e culturais e adquirir unha visión
global e multicultural co ﬁn de orientar as estratexias e operacións hacia mercados tanto nacionais como
internacionais
CE6 CE6. Saber localizar, seleccionar e analizar a información e coñecer as variables que interveñen no comercio interior
e internacional, co ﬁn de orientar o deseño e implantación da estratexia e a xestión operativa do comercio.
CE11 CE11 Comprender o concepto de calidade, as súas implicacións no desenvolvemento das tareas e funcións e a súa
inﬂuenza na reputación comercial, así como saber avaliar e implantar sistemas de xestión e normas de calidade.
CE25 CE25. Saber elexir e aplicar técnicas de investigación social para a análise da realidade co ﬁn de orientar a estratexia
comercial dla organización, así como saber avaliar as políticas comerciais.
CT4 CT4. Capacidade de análise e síntese, e pensamento crítico.
CT5 CT5. Capacidade para aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos no contexto académico. En especial,
para aplicar coñecementos e razoamentos multidisciplinares.
CT6 CT6. Capacidade para tomar decisións e resolver problemas.
CT15 CT15. Compromiso ético no traballo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Recoñecer a complexidade da realidade social e plantexar unha investigación aplicada nos
diferentes ámbitos da sociedade.

CG3
CG5
CG6

Elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociais e instrumentos de medición do social.

CG3
CG5
CG6

Realizar diagnósticos de situación así como avaliacións de políticas, plans e programas desde a
perspectiva de xénero.

CG3
CG5

Competencias
CE6
CT4
CE11
CT5
CE25
CT6
CT15
CE6
CT4
CE11
CT5
CE25
CT6
CT15
CE25
CT4
CT5
CT6
CT15
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Contidos
Tema
1. Metodoloxía, deseño e estratexia da
investigación social: análise da realidade social

2. Principais técnicas de investigación social:
aplicación
3. Avaliación de programas e proxectos: A
perspectiva de xénero

- Metodoloxía da ciencia.
- Estratexias, deseño e implementación de proxectos: aspectos
fundamentais
- O proceso de investigación social
- Deseño dun proxecto
- As técnicas de investigación social: aspectos fundamentais
- As técnicas cualitativas na análise da realidade. Principais técnicas
cualitativas.
- A avaliación de plans, programas e proxectos.
- O informe de avaliación.
- Avaliación dunha política, plan, programa ou proxecto

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
22
44
66
Estudo de casos
10
26
36
Aprendizaxe baseado en proxectos
10
35
45
Estudo de casos
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición dos contidos da materia.
Exposición das bases teóricas e metodolóxicas fundamentais para a elaboración do
traballo/proxecto.
Estudo de casos
Analizaranse casos concretos, problemas especíﬁcos ou situacións imprevistas co obxectivo de que
o alumnado sexa capaz de coñecer, comprender, interpretar e propoñer posibles solucións ou
propostas de mellora.
Aprendizaxe baseado en Realizarase un proxecto real en grupo
proxectos
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Aclararanse as dubidas do alumnado relacionadas co desenvolvemento dos temas. As sesións
de titorización poderán realizarse por medios telemáticos baixo a modalidade de concertación
previa

Estudo de casos

Resolveranse as dubidas do alumnado en cada un dos casos propostos. As sesións de
titorización poderán realizarse por medios telemáticos baixo a modalidade de concertación
previa

Aprendizaxe baseado en
proxectos

Realizarase un seguimiento personalizado, individualmente ou en grupo reducido, dos
proxectos. As sesións de titorización poderán realizarse por medios telemáticos baixo a
modalidade de concertación previa

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Estudo de casos

Traballo de investigación Social aplicando o deseño de
proxectos e técnicas.

60

Aprendizaxe baseado en
proxectos

Práctica na aula

20

Estudo de casos

Presentación na aula do traballo de investigación

20

Competencias
Avaliadas
CG3 CE6
CT4
CG5 CE11 CT5
CG6 CE25 CT6
CT15
CG3 CE6
CT4
CG5 CE11 CT5
CG6 CE25 CT6
CG3 CE6
CT4
CG5 CE11 CT5
CG6 CE25 CT6
CT15

Outros comentarios sobre a Avaliación
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AVALIACIÓN CONTINUA
É obrigatoria a asistencia ao 80% das sesións presenciais.
Esta avaliación continua realizarase tal e como ﬁgura no apartado de Avaliación.
Renuncia á Avaliación Continua: O alumnado pode renunciar á avaliación continua presentando un escrito á persoa
responsable da docencia. Prazo: Tres semanas dende o inicio da actividade docente.
AVALIACIÓN FINAL
O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua será avaliado nun exámen ﬁnal nas datas ﬁxadas polo
Centro. Este exámen ﬁnal será unha proba escrita de carácter teórico-práctico no que se incluirán todos os contidos da
materia e representará o 100% da nota ﬁnal.
Convocatoria de segunda oportunidade: O alumnado que non supere a materia na primeira oportunidade poderá
presentarse ao exáme ﬁnal na data ﬁxada polo Centro no seu calendario de exámes. Este exámen ﬁnal será unha proba
escrita de carácter teórico-práctico no que se incluirán todos os contidos da materia e representará o 100% da nota ﬁnal.
As datas dos exámenes oﬁciaies, poden consultarse na páxina web do centro: https://fcomercio.uvigo.es/

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Arroyo Méndez, M.; Sádaba Rodríguez, I (coords.), lMetodología de la investigación social, Síntesis, 2012
Callejo,J.; Viedma, A, Proyectos y estrategias de Investigación Social: la perspectiva de la intervención, Mc Graw
Hill, 2005
Cea D'Ancona, A, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis, 1996
Cea D'Ancona, A, Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa, Síntesis, 2012
Corbetta, P, Metodología y técnicas de investigación social, Mc Graw Hill, 2007
Del Val,C.; Gutiérrez, J., Prácticas para la comprensión de la realidad social, Mc Graw Hill, 2005
Delgado, J.M.; Gutiérrez, J. (coords.), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, Síntesis,
1994
García Ferrando,M.; Alvira, F.; Alonso, L.E ; Escobar, M. (comps.), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas
de investigación, Alianza, 2015
Ruiz Olabuénaga, J.I., Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto, 2012
Valles, M., Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, 1997
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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