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Descrición
Esta materia pretende mostrar ao alumnado os cambios económicos, industriais e organizativos o longo da
xeral
historia, usando ferramentas teóricas e empíricas doutras ramas da economía e das ciencias sociais
próximas. Así terá por obxecto analizar o desenvolvimento da economía internacional e das grandes fases do
crecemento económico moderno. Observar e analizar os efectos de acontecimentos cruciais. Investigar as
implicación dos cambios nas institucións económicas de carácter global por exemplo, o patrón ouro, os
bloques comerciais e o FMI e os efectos do cambio tecnolóxico a curto, medio e longo plazo.
Competencias
Código
CG1 Capacidade de análise e síntese

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG2 Pensamento crítico e autocrítico
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita
• Saber estar / ser
CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
• Saber estar / ser
CE2 Posuír e comprender coñecementos sobre as institucións económicas como resultado e aplicación • saber
de representacións teóricas ou formais a respecto de como funciona a economía
• saber facer
CE4 Posuír e comprender coñecementos sobre o marco económico que regula as actividades
• saber
empresariais, e a correspondente normativa
• saber facer
CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a • saber
súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
• saber facer
CE6 Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de
• saber
xestión empresarial
• saber facer
CE16 Habilidades na procura, identiﬁcación e interpretación de fontes de información económica
• saber
relevante
• saber facer
• Saber estar / ser
CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planiﬁcación e comportamento, motivación e
• Saber estar / ser
iniciativa tanto individual como empresarial
CT3 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
• Saber estar / ser
CT4 Compromiso ético no traballo
• Saber estar / ser
CT5 Motivación pola calidade e mellora continua
• Saber estar / ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Aprender e comprender o proceso de crecemento e desenvolvemento económico a longo prazo.

Coñocer e analizar o proceso de nacemento e transformación das principais institucións económicas o
longo do tempo.

Distinguir os condicionantes e as forzas que impulsaron o frenanaron o desenvolvemento económico a
longo prazo.

Identiﬁcar as fases do crecemento económico moderno e coñecer os cimentos do cambio económico a
longo prazo.

Comprender os procesos de aparición, transformación e crise das formas de organización empresarial o
longo do tempo.
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CE6
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CT4
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CG5
CG13
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CE5
CE16
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CT5
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CG13
CE2
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CE6
CE16
CT1
CT3
CT4
CG1
CG2
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CG2
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CT3
CT5

Contidos
Tema
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Tema 1. Introdución á historia económica
mundial.

Tema 2. As economías europeas preindustriais.

Tema 3. A Revolución Industrial e a Segunda
Revolución Tecnolóxica.
Tema 4. As relacións económicas internacionais
no século XIX: A primeira Globalización

Tema 5. A economía internacional no século XX

Historia económica e crecemento económico. Periodización e conceptos
económicos básicos para a análise histórica.
Visión panorámica da historia económica de occidente.
As ﬂutuacións seculares.
Poboación, produción e distribución do produto agrario.
Evolución do comercio e da manufactura.
Crecemento económico e marco institucional.
O proceso de industrialización: factores de produción e innovacións.
Revolución Industrial e difusión da industrialización.
A gran diverxencia
O comercio internacional e a primeira globalización 1870-1913
O movimento internacional de factores.
O sistema monetario internacional: o patrón ouro.
Os problemas económicos do período de entreguerras (1919-1939).
A economía internacional na época dourada do capitalismo (1945-1973).
A crise, as modiﬁcacións da economía mundial
A segunda globalización (1973-2010).

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
30
30
0
Traballos de aula
15
45
60
Titoría en grupo
5
5
0
Outras
2
53
55
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Mediante esta metodoloxía, co apoio audiovisual, presentarase de maneira sintética, secuencial e
motivadora os aspectos claves dos contidos fundamentaís da materia.
As primeiras sesións estarán adedicadas a ofrecer unha visión panorámica da materia e conceptos
básicos de historia económica; as restantes sesións estarán destinadas a exposición do temario.
A pesar de que o método destas sesións é fundamentalmente expositivo, promoverase a
participación activa do estudantado.
É una instancia para socializar, depurar e sintetizar os coñecementos adquirido na preparación da
sesión.
Concíbese como un proceso de aprendizaxe continuado.
Engloban actividades heteroxéneas, deseñadas dacordo a obxectivos e contidos diversos.
Comprenden entre outras: análese e /ou de comentarios de series estadísticas, gráﬁcos ou textos,
resolución de exercicios, discusión de documentos históricos, ou ben a realización dun esquema,
síntesis ou mapa conceptual do material previamente distribuido.
Todas estas tarefas realizaránse individualmente ou por equipos de traballo.
Desenvolveranse actividades heteroxeneas (comantarios, soporte gráﬁco, analísis cuantitativo y
cualitativo, debates, preguntas) que teñen como ﬁnalidade consolidar os coñecementos e
habilidades adquiridas nas clases maxistraes e nos traballos en aula. Realizaranse probas en cada
una das titorias en grupo

Sesión maxistral

Traballos de aula

Titoría en grupo

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Titoría en grupo Explicación e resolución de dúbidas xurdidas no transcurso das actividades realizadas nos traballos de
aula, nas titorías en grupo e nas sesións maxistais. A atención personalizada complementarase con seis
horas semanais na titoría de despacho.
Traballos de aula Explicación e resolución de dúbidas xurdidas no transcurso das actividades realizadas nos traballos de
aula, nas titorías en grupo e nas sesións maxistais. A atención personalizada complementarase con seis
horas semanais na titoría de despacho.
Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Traballos de Evaluación da coherencia e calidade do traballo, esquema, síntesis ou
aula
mapa conceptual, ou a valoración dos exercicios (comentario e análisis de
gráﬁcos, series estadísticas, ou textos, a resolución de cuestións e
problemas).
Valorarase a asistencia, a participación, o cumplimento, a aptitude, os
aspectos formais (redacción, sintaxis, ortografía, ...) asi mesmo a
expresión oral.

30

CG1
CG2
CG5
CG13
CE2
CE4
CE5
CE6
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5

Outras

1.- Preguntas de desarrollo sobre os contidos do temario e das actividades
realizadas nos traballos en aula.
2.- As respuestas tendrán que estar estructuradas, e razoadas
correctamente. Se valorará a sua redacción correcta, clara e
comprensibel.

70

CG1
CG2
CG5
CE2
CE4
CE5
CE6

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- A avaliación contida nesta guía docente está dirixida a alumnas e alumnos de ensinanza presencial.
2.- Titorías en grupo son de asistencia obrigatoria. Realizaranse duas sesións de 2h e 30' cada unha.
3.- Traballo de aula (sesións de clases prácticas) son actividades de asistencia obrigatoria. Realizaranse seis, de 2h e
30' cada unha. As seis sesións de seminario e as dúas de titoría en grupo proporcionan o 30 % da nota ﬁnal, sempre que,
ademáis, a/o alumna/o obteña un 4 no examen ﬁnal. A nota obtida nas sesións de traballo en aula e nas titorías en grupo
solo terá vixencia nas convocatorias ás que dá dereito a matrícula de cada curso académico.
4.-En conxunto, sesións de traballo en aula e titorías en grupo, deben completar sete sesións de asistencia, como
requisito que o alumnado debe cumprir para seren evaluado por esta actividade.
5.- Outras: correspondese coa proba parcial e co examen ﬁnal. A cualiﬁcación obtida nesta proba supondrá o 70 % da nota
ﬁnal.
6.- Datas e horarios das probas de avaliación ﬁnal:
http://fccee.uvigo.es/calendario-exames-201415.html
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Recomendacións

Outros comentarios
Aínda que non hai ningún requisito formal para o seguimento da materia, sería conveniente que o alumnado tivera:
1. Coñecementos básicos de xeografía e historia contemporánea de Occidente (grandes procesos e feitos máis relevantes).
2. Certos coñecementos e experiencia na realización de esquemas, mapas conceptuales, resumo e síntese.
3. Manexo básico de follas de cálculo (ex.: Excel), procesadores de texto (ex.: Word), TIC.
4. Certa experiencia na procura de información e bases de datos en Internet.

Esta guía docente anticipa as liñas de actuación que se levan a cabo co alumnado na materia, e concíbese de forma ﬂexible.
En consecuencia, pode requirir reaxustes ao longo do curso académico, derivados da dinámica da clase e do grupo de
destinatarios real, ou pola relevancia das situacións que poidesen xurdir.
Así mesmo, achegaráselle ao alumnado a información e pautas concretas que sexan necesarias en cada momento do
proceso formativo. Utilizarase para elo a plataforma TEMA (CLAROLINE) en faitic.uvigo.es.
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