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Metodología Docente: A metodoloxía docente será a propia do ensino a distancia nos 

centros universitarios. O curso se desenvolverá de febreiro a xuño mediante o contacto 

continuo entre profesor e alumno através de medios virtuales (aula virtual da USC) e do 

correo electrónico. O alumno disporá, na aula virtual, dunha gravación onde o profesor 

realiza unha presentación da materia. 

O traballo a realizar polo alumno consistirá na lectura e análise dos textos que se lle 

indiquen, así como na escrita de recensións de libros ou documentos e dun ou varios 

traballos de análise. 

As titorías, realizadas através do correo electrónico, enténdense como un apoio á 

formación do alumno, e orientaranse á resolución das dúbidas ou calquera outra 

cuestión que se plantexe en relación coa materia. 
Objetivos, destrezas y competencias: 
O-1: Presentar unha introducción xeral á evolución da guerra e da violencia no século 

XX, através dos paradigmas explicativos centrais elaborados pola historiografía 

especializada e outras ciencias sociais. 

O-2: Dotar ao/á alumno/a de capacidades técnicas abondas para aplicar por si mesmo as 

destrezas básicas da disciplina, de xeito que, ademais de analisar, comprender e explicar 

as dinámicas da violencia no século XX, poida formular hipóteses que o/a axuden a 

xerar novos coñecementos através da investigación. 

O-3: Capacitar o/a alumno/a para transmitir e comunicar a terceiros os coñecementos 

propios deste eido através da elaboura de discursos coherentes: alentar no/a alumno/a a 

argumentación lóxica e racional, o emprego da terminoloxía e mais as ferramentas 

dialécticas propias do eido disciplinar, así como fomentar a súa capacidade de 

razoamento, reflexión e espírito crítico. 

D-1: Mellorar a destreza do/a alumno/a de análise e de síntese. 

D-2: Mellorar a destreza do/a alumno/a para disterar o principal do accesorio. 

D-3: Adestrar o/a alumno/a para adoptar unha perspectiva de estudo que lle permita un 

achegamento máis obxectivo e científico propio das ciencias sociais. 

 

C-1: Capacidade para analisar o pasado, e mais o presente en función do pasado.  

C-2: Exercitar a expresión escrita para que as súas análises reflictan tanto a 
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complexidade do obxecto tratado coma o emprego dos conceptos e terminoloxía propios 

da disciplina.  

C-3: Favorecer a capacidade reflexiva e crítica do/a alumno/a. 

C-4: Habelencia para procurar información de relevanza histórica, tanto por medios 

bibliográficos ou electrónicos, de orixe académica, xornalística ou institucional.  
Contenido:  
I. Introdución teórica: Guerra, violencia e xenocidio.  
II. Guerra e violencia na Europa do século XX 

1. As orixes da guerra total e a I Guerra Mundial 

2. Xenocidios e guerras civís no periodo de entreguerras. 

3. Totalitarismo, violencia e xenocidio.  

4. A II Guerra Mundial e mais a Shoah 

5. As políticas da memoria na posguerra europea.  

6. Guerras civís, étnicas e relixiosas na fin do século XX 

Bibliografía: 
Bauman, Z., Modernidad y Holocausto, Madrid: Sequitur, 1997. 

Bourke, J., Sed de sangre: historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo 

XX, Barcelona: Crítica, 2008. 

Mazower, M., La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, 

Barcelona, Ediciones B, 2001. 

Núñez Seixas, X. M., Imperios de muerte. La guerra germano-soviética, 1941-1945, Madrid: 

Alianza, 2007. 

Snyder, T., Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 

2011. 

Winter, J., e Sivan, E. (eds.): War and remembrance in the Twentieth Century, Cambridge: 

CUP, 1999. 
Evaluación: Cada un dos traballos realizados ao longo do curso (análises, recensións ou 

estudos de caso) se valorarán de 0 a 10. A nota final da materia será a media aritmética 

das notas ponderadas das ditas avaliacións. A cualificación final será: sobresaliente, 

notábel, apto e non apto. 

Para os alumnos que concorran na convocatoria de setembro se lles esixirá os mesmos 

traballos que se realicen durante o curso, só que o prazo de presentación de los mismos 

será o 15 de setembro.  

As normas de avaliación serán as mesmas. 

 

Observaciones: O/a alumno/a disporá dunha guía da materia onde se detallan os 
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contidos do programa, a bibliografía, o material de lectura obrigatoria, os criterios de 

avaliación e un cronograma para a realización e entrega das tarefas escritas. 
 

 

 


