
Obxectivos 

Adquirir nocións xerais sobre as ferramentas e aplicacións dispoñibles para a 
investigación científica. 

Profundar na análise cualitativa de datos mediante o software MAXqda.

Coñecer, a nivel teórico e práctico, os recursos e posibilidades ofertadas por dito 
programa.

Dirixido a  

Investigadores da Rede XESCOM, doutorandos e alumnado dos últimos cursos das 
Universidades de Santiago,  A Coruña e Vigo.

Recoñecido por 

Departamento de Análise Económico e Administración de Empresas da 
Universidade da Coruña (solicitado). 

Imparte 

Magdalena Rodríguez Fernández 

Docente da área de Comercialización e Investigación de Mercados na Universidade 
da Coruña.

Doutora en Ciencias Económicas e Empresariais.

Especialista en comunicación, marketing, novas tecnoloxías e turismo.

https://goo.gl/H2rJQW

MODALIDADE 
Curso de metodoloxía 

de 16 horas (5 
presenciais e 11 a 

distancia)

DATA E LUGAR 
O 4 de marzo, de 16.00 

a 21.00 horas, na 
Facultade de Economía 
e Empresa da Coruña

INSCRICIÓN 
A inscrición é gratuíta e 
debe formalizarse entre 
o 16 de febreiro e o 1 

de marzo

O uso e a xestión de ferramentas de análise  
cualitativa de redes sociais (MAXqda) 

Que é 
MAXqda 
Un software de 
análise 
cualitativo de 
datos

Que permite 
MAXqda  
Importar e 
tratar datos de 
páxinas web, 
redes sociais, 
enquisas 
virtuais, 
carpetas de 
audio e vídeo, 
follas de 
cálculo e 
arquivos RIS

Outras 
utilidades de 
MAXqda 
Crear grupos 
de texto e 
codificalos, 
buscar palabras  
e caracteres 
nos textos e 
subgrupos de 
texto…



Solicitude de asistencia

No grupo de investigación Novos Medios (Facultade de Ciencias da Comunicación, Universidade 
de Santiago de Compostela), iMarka (Facultade de Administración e Empresas, Universidade da 
Coruña) e Necom (Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación Audiovisual, Universidade de 
Vigo), ou escribindo un correo electrónico a rede.xescom@gmail.com cos seguintes datos:

- Nome e apelidos

- Titulación

- Universidade

- E-mail

Organiza 

A Rede Internacional de Investigación de Xestión da Comunicación (R2014/026 XESCOM), co 
apoio das universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, e da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Colaboran con XESCOM  


