
  
 

 

Globalització i Crisi Actual 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: 3er i 4art 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Eloi Serrano 
 Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

- Identificar les principals variables i factors que han 
dut a la crisi actual. 

- Realitzar un marc comparatiu amb crisis anteriors. 

- Reflexionar sobre les sortides aplicades a crisis 
anteriors i fer-ne una comparativa amb les mesures 
que s’estan aplicant. 

 
 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
Generals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera pertinent 
i raonada textos escrits de nivell i caràcter 
acadèmics i justificar amb arguments consistents 
les pròpies postures, així com de defensar-les 
públicament. 

• G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i 
escrita en, almenys 3 llengües, les dues oficials a 
Catalunya i en anglès específic de negocis.  

• G.3. Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària.  

• G.4. Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització 
del treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los 



  
 

a contextos i situacions noves. 

• G5. Treballar en equip, participant activament en 
les tasques, utilitzant eines de reflexió i anàlisi 
econòmic 

 

3.- Metodologia de treball 
. 

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma 
general, les següents etapes: 

a) Assistència a les sessions lectives 
L’assistència a classe és obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà 
proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant 
l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de 
l’assignatura.  

b) Assistència a les sessions de seminari 
L’assistència a les sessions de seminari és obligatòria. Cal assistir als 5 seminaris. 
L’alumne/a haurà de signar el full l’assistència abans d’entrar al seminari. Solament 
es pot absentar en un dels cinc seminaris per causa justificada, prèviament 
notificada al professor. 

c) Treball individual 
L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, 
la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a 
lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i 
articles.  

d) Moodle 

El Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més 
importants d’una aula virtual. El Moodle és el lloc on es pengen tots els materials 
docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies 
etc.). En el Moodle també s’hi troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de 
entregar durant el transcurs de l’assignatura.  

e) Contacte amb el professor 

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E1. Conèixer i identificar les diferents tipologies 
de crisi econòmica. 

• E2. Incorporar a l’anàlisi elements d’altres 
disciplines socials com la història o la ciència 
política 

•  E3. Aprendre a avaluar les conseqüències en la 
presa de decisions de la política econòmica. 



  
 

El contacte amb el professor de l’assignatura és vital per que els estudiants puguin 
resoldre dubtes i aclarir tots els problemes relacionats amb l’assignatura. Per 
facilitar aquest contacte tenim varies eines de contacte. Principalment els 
estudiants poden trobar-se directament amb el professor durant les hores de 
tutories. Apart, hi ha possibilitat de contacte via correu electrònic. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

• La competència relativa a l’Adquisició de Coneixements s’avaluarà mitjançant un 
examen escrit de preguntes de tipus test i/o un examen escrit de preguntes de 
raonament. 

• La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant tallers 
o pràctiques que permetin observar directament la realització de la tasca 
encomanada o del grau de desimboltura de l’alumne.  

• La competència relativa a la Investigació s’avaluarà mitjançant la realització de 
treballs en grups. 

• La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà 
mitjançant la realització de treballs en grups, presentacions en la classe i/o pòsters. 

 

El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La 
qualificació d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les 
qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el 
període lectiu i de l'examen final.  

Els alumnes hauran de formar equips de 4 persones. Cada grup centrarà un treball 
específic sobre un dels seminaris (el professor assignarà els seminaris a cada grup), la 
sessió anterior el grup realitzarà un “Estat de la Qüestió” sobre la temàtica que es 
tractarà en el seminari. Prepararà un sèrie de preguntes adreçades al ponent. Després 
realitzarà un treball específic sobre la temàtica de seminari, incorporant les reflexions 
del conferenciant i fent-ne un anàlisi crític. La resta de grup també hauran de preparar 
una llista de qüestions i fer-ne una breu recensió. 

El treball consisteix en una part específica del seminari assignat una part general 
elaborada a partir de les diferents qüestions plantejades a la resta de ponents. 

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per 
part de l’alumne (70%) com el resultat obtingut en un examen final (30%). 

Cada alumne qui ha suspès l’assignatura tindrà dret a reavaluació en els primers dies 
de trimestre immediatament pròxim després de l’examen de l’assignatura.   

 
 
 
 



  
 

5.- Continguts 
 

 
Temari Bloc A 
1.La primera Globalització 
2.El crack del 29: Causes i Conseqüències – Algunes lliçons a aprendre 
3.L’època daurada del Capitalisme (1945-1973) 
4.La crisi del 1973 – Algunes lliçons a aprendre 
5.El Procés d'Integració Econòmica a Europa. La Unió Europea. 
6.El darrer procés de Globalització 
7.Crisi Actual – Hem après quelcom? 
 
 
Bloc B 
4 Seminaris d’experts 
 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 
Eichengreen Barry, (2008) “Globalizing Capital:  A History of the International Monetary 
System” Princeton Press 
 
Judt, Tony (2005) “Postwar: A History of Europe Since 1945” Penguin Press 
 
Krugman, Paul (2009) “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008” Norton 
Press  
 
Rodrik Dani (2011) “The Globalization Paradox” Oxford University Press. 
Stiglitz Joseph (2002) “Globalization and Its Discontents” Norton Press 
 
Dossier sobre la crisi actual i la construcció europea a partir d’articles del The Economist. 
 
Visualització del documental  Inside Job (a 2010 documentary film about the late-2000s financial 
crisis directed by Charles H. Ferguson) 

 

 

 

 

 

 

 

 


