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Descrición
- A materia adecúase ó perﬁl profesional e académico ó contribuír á formación básica do alumno no campo
xeral
da Economía e Empresa. Polo tanto, debido ó seu carácter básico, se proxecta en múltiples campos
profesionais relacionados coa Enxeñaría Agraria.
- A materia ten 6 créditos ECTS e posúe carácter de formación básica. Cúrsase en 2º de Enxeñaría Agraria no
1º cuadrimestre. Inicia ó alumno en aspectos microeconómicos e empresariais.
Competencias de titulación
Código
A7
CG12: Capacidade para a dirección e xestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotacións agrícolas e
gandeiras, espazos verdes urbanos e/ou rurais, e áreas deportivas públicas ou privadas, con coñecemento das novas
tecnoloxías, os procesos de calidade, trazabilidade e certiﬁcación e as técnicas de mercadotecnia e comercialización
de produtos alimentarios e plantas cultivadas.
A17 CE10.- Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e
xestión de empresas.
A74 CE67.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar conceptos relacionados con sistemas de produción e
explotación agraria.
B1
CG1: Capacidade de resolución de problemas con creatividade, iniciativa, metodoloxía e razoamento crítico.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
a. Poder enfrontarse ó estudio de diversas cuestións económicas de forma autónoma.

Competencias
A7
B1

b. Capacidade de tomar boas decisións económicas a través do recoñecemento de disxuntivas ou dilemas
e o uso de criterios racionais na toma de decisións.
a. Ser capaz de distinguir os factores claves latentes nun aspecto económico para proceder á súa análise. A17
B1
b. Coñecer os principios de funcionamento que rexen nunha economía de mercado e comprender o
comportamento dos distintos axentes económicos.
c. Coñecer as distintas políticas económicas e os seus efectos sobre o sistema económico.
d. Ser capaz de interpretar e analizar información económica tal como gráﬁcos, taxas, índices, etc. a partir
da cal poder levar a cabo unha análise con rigor.
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a. Aplicar as ferramentas de análise económica para a diagnose dun problema económico e a procura de A7
solucións creativas.
A17
B1
b. Ser capaz de elaborar un discurso que expoña de forma clara e coherente as ideas inherentes nun
proceso económico.
c. Ser capaz de identiﬁcar os problemas económicos e abordar a súa solución a través das políticas
adecuadas a cada situación.
Posuír estratexias para a procura eﬁciente da solución a problemas económicos.

Contidos
Tema
Módulo A: Introducción

A17
A74
B1

1. Os dez principios da economía

Modulo B: Oferta e demanda I: Cómo funcionan
os mercados
Módulo C: Oferta e demanda II: Mercados e
Benestar
Módulo D: A conducta do consumidor, da
empresa e a organización da industria

2. Pensar como un economista
3. Oferta e demanda: as forzas do mercado.
4. A elasticidade e as súas aplicacións
5. Os consumidores, os productores e a eﬁciencia do mercado
6. Fallos de mercado e a intervención do Estado.
7. Os custes de producción.
8. A empresa nos mercados competitivos
9. A empresa nos mercados non competitivos.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
30
117
147
Probas de tipo test
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas
preguntas dirixidas ó estudiante, coa ﬁnalidade de transmitir coñecementos e facilitar a
aprendizaxe.

Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral - Titorías individuais: Estas titorías terán lugar no despacho 5.19 da Facultade de C.C. Empresariais e
Turismo. O alumno disporá de horas semanais, previamente ﬁxadas polo profesor nas que poderá facer
consultas relacionadas coa materia. O horario das titorías farase público ó comezo do curso académico. Titorías vía correo electrónico: O alumno poderá escribir ó correo electrónico mcaride@uvigo.es para
consultar dúbidas urxentes. - Plataforma de docencia TEMA: O alumno tamén poderá consultar na
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es. Nela están dispoñibles os recursos pedagóxicos da materia e
tamén se poden facer chegar as dúbidas que se consideren oportunas.
Avaliación
Descrición
Exames escritos: Haberá un exame parcial liberatorio e un exame ﬁnal que se celebrará na
data oﬁcialmente establecida.
Probas de tipo test
Sesión maxistral

Cualiﬁcación
100
0

Outros comentarios sobre a Avaliación
Primeira Oportunidade:
Haberá un exame parcial liberatorio da primeira metade da materia e un exame ﬁnal que se realizará na data oﬁcial
establecida no calendario de exames. Os alumnos que superen o exame parcial só terán que examinarse no exame ﬁnal da
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segunda parte do programa. Os alumnos que non superen o exame parcial terán que examinarse de toda a materia no
exame ﬁnal. A nota obterase como a media aritmética das dúas partes da materia ou, en caso de suspender o exame
liberatorio, a nota do exame ﬁnal.
Segunda Oportunidade:
Os alumnos que obteñan unha puntuación inferior a 5 puntos na nota da 1ª oportunidade deberán presentarse na 2ª
oportunidade para superar a materia. Na 2ª oportunidade, o alumno deberá realizar un exame ﬁnal escrito de natureza
similar ao da primeira convocatoria na data oﬁcialmente establecida.
Nas probas de avaliación é necesario traer o DNI ou documento análogo cando teña lugar a realización dos exames. O
incumprimento de este requisito pode ter como consecuencia que o alumno non realice o exame en cuestión.

Bibliografía. Fontes de información
Bernanke, B. S. e Frank, R. H., Principios de Economía, 3ª edición, 2007, McGraw Hill
Krugman, P., R. Wells y M. Olney, Fundamentos de Economía, 2007, Editorial Reverté
Mankiw, N.G., Principios de Economía, 6ª edición, 2012, Paraninfo
Samuelson, P.A. e Nordhaus, W.D., Economía, 18ª edición, 2006, McGraw Hill

Recomendacións

Outros comentarios
-Con carácter xeral, será necesario o uso de calculadora nas clases da materia e nos exames.
-É necesario traer o DNI ou documento análogo cando teña lugar a realización dos exames. O incumprimento deste requisito
pode ter como consecuencia que o alumno non realice o exame en cuestión.
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