
  
 

Globalització i Crisi 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació: GRAU en Administració d’empreses i gestió de la innovació  
Curs: 3er / 4art curs 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 ECTS – Optativa 
Bloc de Matèria:  
Professorat: Eloi Serrano, Ismael Hernandez 
Idiomes d’ impartició: Català (100%) 
 
1.- Objectius 

 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

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

2.Realitzar un marc comparatiu amb crisis anteriors. 

3.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 
bàsiques 

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, 
idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat 

2.2.-   Competències 
generals 

CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant 
activament en les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins a arribar a posicions de consens, 
adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb 
altres membres de l'equip i crear nous coneixements 

2.3.-   Competències 
transversals 

  

CT7.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 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

2.2.-   Competències 
específiques 

CE.2 Definir la política de l’empresa en entorns 
internacionals i infondre una dimensió global e 
internacional als negocis empresarials. 

Sessions 
teòriques 

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives 
basades en l'explicació del professor en la qual 
assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura. 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen 
de suport a les classes presencials. 
 

Aprenentatge dirigit MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de 
treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les 
sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir 
una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la 
participació de l'estudiant és clau. 
 
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, 
segons els objectius que el professor responsable de 
l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data 
d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor. 
 

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no 
presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a 
partir de les dades subministrades pel professor. 



  
 

• 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 
 
Costas, Anton (2011) “La torre de la arrogància” Editorial Ariel 

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 



  
 
Visualització del documental  Inside Job (a 2010 documentary film about the late-2000s financial crisis 
directed by Charles H. Ferguson) 


