
																															 	
 

HORARIOS GRAO SOCIOLOXÍA CURSO 2020-2021 

Aprobados en Xunta de Facultade o 30 de xullo de 2020 

PRIMEIRO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 

 MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9:00-10:30 Introdución a 

socioloxía 
(G1.1) 
 

Antropoloxía 
social e 
cultural (G1.2) 
 

 Estatística 
aplicada ás 
CCSS1 (G2.1) 
 

Psicoloxía 
social (G2.2) 
 

 Psicoloxía social (G2) 
 

Estatística aplicada ás 
CCSS 1 (G1) 
 

10:30-12:00 Introdución a 
socioloxía 
(G1.2) 
 

Antropoloxía 
social e 
cultural (G1.1) 
 

Teoría e historia 
da poboación 
(G2.1) 
 

Estatística 
aplicada ás 
CCSS1 (G2.2) 
 

Psicoloxía 
social (G2.1) 
 

Teoría e 
historia da 
poboación 
(G1.1) 
 

Introdución a socioloxía 
(G2) 
 

Teoría e historia da 
poboación (G1) 
 

12:30-13:30 Introdución a 
socioloxía 
(G2.1) 
 

Antropoloxía 
social e 
cultural (G2.2) 
 

Teoría e historia 
da poboación 
(G1.2) 
 

Estatística 
aplicada ás 
CCSS1(G1.1) 
 

Psicoloxía 
social (G1.2) 
 

Teoría e 
historia da 
poboación 
(G2.2) 
 

Psicoloxía social (G1) 
 

Estatística aplicada ás 
CCSS 1 (G2) 
 

13:30-15:00 Introdución a 
socioloxía 
(G2.2) 
 

Antropoloxía 
social e 
cultural (G2.1) 
 

 Estatística 
aplicada ás 
CCSS1 (G1.2) 
 

Psicoloxía 
social (G1.1) 
 

 Introdución a socioloxía 
(G1) 
 

Teoría e historia da 
poboación (G2) 
 

16:00-17:30       Antropoloxía social e 
cultural   
(G1) 
 

 

17:30-19:00       Antropoloxía social e 
cultural  
(G2) 
 

 



																															 	
 

SEGUNDO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 
9:00-10:30 Teoría sociolóxica 2 (G1) 

 
Estatística aplicada ás 
CCSS 2 (G2) 
 

Socioloxía do 
xénero  
(G1.1) 
 

Socioloxía do 
traballo (G1.2) 
 

 Estatística 
aplicada ás 
CCSS 2 (G2.1) 
 

Estrutura e 
cambio socia 
(G2.2) 
 

 

10:30-12:00 Socioloxía do traballo (G1) 
 

Estrutura e cambio 
social (G2) 
 

Socioloxía do 
xénero  
(G1.2) 
 

Socioloxía do 
traballo (G1.1) 
 

Teoría 
sociolóxica 2 
(G2.1) 
 

Estatística 
aplicada ás 
CCSS 2 (G2.2) 
 

Estrutura e 
cambio social 
(G2.1) 
 

Teoría 
sociolóxica 2 
(G1.1) 
 

12:30-13:30 Teoría sociolóxica 2 (G2) 
 

Estatística aplicada ás 
CCSS 2 (G1) 
 

Socioloxía do 
xénero (G2.1) 
 

Socioloxía do 
traballo (G2.2) 
 

Teoría 
sociolóxica 2 
(G1.2) 
 

Estatística 
aplicada ás 
CCSS 2 (G1.1) 
 

Estrutura e 
cambio social 
(G1.2) 
 

Teoría 
sociolóxica 2 
(G2.2) 
 

13:30-15:00 Socioloxía do traballo (G2) 
 

Estrutura e cambio 
social (G1) 
 

Socioloxía do 
xénero (G2.2) 
 

Socioloxía do 
traballo (G2.1) 
 

 Estatística 
aplicada ás 
CCSS 2 (G1.2) 
 

Estrutura e 
cambio social 
(G2.1) 
 

 

16:00-17:30   Socioloxía do 
xénero (G1) 
 

     

17:30-19:00   Socioloxía do 
xénero (G2) 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



																															 	
TERCER CURSO – 1º CUADRIMESTRE 
 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES 
9:00-10:30 
  
  

 Análise demográfica, G1 
 

Socioloxía política G 1, 2 e 3 
 

10:30-12:00 
  
  

Socioloxía política, G1 
 
Metodoloxía da investigación mediante 
enquisas, G2 
 
Desviación e control social, G3 
 

Análise demográfica, G2 
 
Política social e servizos sociais, G1 
 

Análise demográfica G 1, 2 e 3 
 

12:00-13:30 
  
  

Socioloxía política, G2 
 
Metodoloxía da investigación mediante 
enquisas, G3 
 
Desviación e control social, G1 
 

Análise demográfica, G3 
 
Política social e servizos sociais, G2 
 

Desviación e control social G 1, 2 e 3 
 

13:30-15:00 
  
  

Socioloxía política, G3 
 
Metodoloxía da investigación mediante 
enquisas, G1 
 
Desviación e control social, G2 
 

Política social e servizos sociais, G3 
 

Metodoloxía da investigación mediante 
enquisas G1, 2 e 3 
 

16:00-17:30  

 
Política social e servizos sociais G1, 2 e 
3 
 

 

 
 
 
 
 



																															 	
 
 
 
CUARTO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 
 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES     XOVES 
9:00-11:00 

  

  

Relaciones grupais e 
intervención social 

 

Risco, cultura e medio 
ambiente 

 

Análise de políticas públicas 

 

  Proxeccións de poboación 

 

11:00-13:00 

  

  

Crecemento e 
desenvolvemento económico 

 

Historia das ideas e formas 
políticas 

 

A función dos RRHH na empresa 

 

   Fontes de datos secundarios para 
o estudo da sociedade 

   

13:00-15:00 

  

  

Análise de textos e discursos 

 

Globalización medio ambiente 
e poboación 

 

Metodoloxía da investigación 
etnográfica 

 

   Socioloxía das migracións 

   

16:30-18:30 

  

  

Estrutura e cambio social de 
Galicia 

 

Acción colectiva e cooperación 
social 

 

Socioloxía da cultura e proxectos 
culturais 

 

   Metodoloxía para a elaboración de 
proxectos 

   

 
 
 
 
 
 
 



																															 	
 
 

PRIMER CURSO – 2º CUADRIMESTRE 

 MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9:00-10:30 Introdución á 

CCPP e da 
administración 
(G2.1) 
 

Teoría 
sociolóxica 1 
(G2.2) 
 

 Economía 
Política (G1.1) 
 

Historia política 
e social 
contemporánea 
(G1.2) 
 

 Historia política e social 
contemporánea (G1) 
 

Introdución á CCPP e da 
administración (G2) 
 

10:30-12:00 Introdución á 
CCPP e da 
administración 
(G2.2) 
 

Teoría 
sociolóxica 1 
(G2.1) 
 

Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G1.2) 
 

Economía 
Política (G1.2) 
 

Historia política 
e social 
contemporánea 
(G1.1) 
 

Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G2.2) 
 

Teoría sociolóxica 1 
(G1) 
 

Economía Política (G2) 
 

12:30-13:30 Introdución á 
CCPP e da 
administración 
(G1.1) 
 

Teoría 
sociolóxica 1 
(G1.2) 
 

Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G2.1) 
 

Economía 
Política (G2.1) 
 

Historia política 
e social 
contemporánea 
(G2.2) 
 

Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G1.1) 
 

Historia política e social 
contemporánea (G2) 
 

Introdución á CCPP e da 
administración (G1) 
 

13:30-15:00 Introdución á 
CCPP e da 
administración 
(G1.2) 
 

Teoría 
sociolóxica 1 
(G1.1) 
 

 Economía 
Política (G2.2) 
 

Historia política 
e social 
contemporánea 
(G2.1) 
 

 Teoría sociolóxica 1 
(G2) 
 

Economía Política (G1) 
 

17:00-18:30 Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G1) 
 

       

18:30-20:00 Métodos é 
técnicas de 
investigación 
social (G2) 
 

       



																															 	
SEGUNDO CURSO – 2º CUADRIMESTRE 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 
9:00-10:30 Socioloxia económica e 

das organizacións (G2) 
 

Sistemas políticos 
comparados (G1) 
 

Socioloxia 
económica e 
das 
organizacións 
(G2.1) 
 

Sistemas 
políticos 
comparados 
(G2.2) 
 

 Análise 
multivariante 
(G1.1) 
 

Sistemas 
políticos 
comparados 
(G1.2) 
 

 

10:30-12:00 Análise multivariante (G2) 
 

Relacións 
internacionais (G1) 
 

Socioloxia 
económica e 
das 
organizacións 
(G2.2) 
 

Sistemas 
políticos 
comparados 
(G2.1) 
 

Relacións 
internacionais 
(G1.2) 
 

Análise 
multivariante 
(G1.2) 
 

Sistemas 
políticos 
comparados 
(G1.1) 
 

Relacións 
internacionais 
(G2.2) 
 

12:30-13:30 Socioloxia económica e 
das organizacións (G1) 
 

Sistemas políticos 
comparados (G2) 
 

Socioloxia 
económica e 
das 
organizacións 
(G1.1) 
 

Socioloxía da 
educación 
(G1.2) 
 

Relacións 
internacionais 
(G2.1) 
 

Análise 
multivariante 
(G2.1) 
 

Socioloxía da 
educación 
(G2.2) 
 

Relacións 
internacionais 
(G1.1) 
 

13:30-15:00 Análise multivariante (G1) 
 

Relacións 
internacionais (G2) 
 

Socioloxia 
económica e 
das 
organizacións 
(G1.2) 
 

Socioloxía da 
educación 
(G1.1) 
 

 Análise 
multivariante 
(G2.2) 
 

Socioloxía da 
educación 
(G2.1) 
 

 

16:30-18:00   Socioloxía da 
educación 
(G1) 
 

     

18:00-19:30   Socioloxía da 
educación 
(G2) 
 

     

 



																															 	
 
 
TERCER CURSO – 2º CUADRIMESTRE 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES 
9:00-10:30 
  
  

 Socioloxía da familia, G3 
 

Socioloxía da saúde, G1, 2 e 3 
 

10:30-12:00 
  
  

Socioloxía da comunicación e a opinión 
pública, G1 
 
Socioloxía urbana, G2 
 
Socioloxía do consumo e investigación 
de mercados, G3 
 

Socioloxía da familia, G2 
 
 
Socioloxía da saúde, G3 
 

Socioloxía da familia, G1, 2 e 3 
 

12:00-13:30 
  
  

Socioloxía da comunicación e a opinión 
pública, G2 
 
Socioloxía urbana, G3 
 
Socioloxía do consumo e investigación 
de mercados, G1 
 

Socioloxía da familia, G1 
 
 
Socioloxía da saúde, G2 
 

Socioloxía da comunicación e a opinión 
pública, G1, 2 e 3 
 

13:30-15:00 
  
  

Socioloxía da comunicación e a opinión 
pública, G3 
 
Socioloxía urbana, G1 
 
Socioloxía do consumo e investigación 
de mercados, G2 
 

Socioloxía da saúde, G1 
 

Socioloxía do consumo e investigación de 
mercados G1, 2 e 3 
 

16:30-18:00 Socioloxía urbana, G1, 2 e 3  
   

 


