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OBJECTIUS: 

1.   Tenir una formació teòrica bàsica quant a fenòmens econòmics agregats com 

la producció, el consum, l'estalvi, la inversió, I'ocupació, el nivell de preus, el 

dèficit públic i l'equilibri exterior, entre altres. 

2.   Situar les diferents polítiques macroeconòmiques en el context dels corrents de 

pensament econòmic. 

3.   Entendre el funcionament de les variables econòmiques agregades en l'entorn 

actual de l'economia agregada espanyola, europea i mundial. 

 

METODOLOGIA: 

El seguiment d'aquesta matèria es farà a partir de l'exposició del professor, a 

classe, dels diferents temes segons el programa teòric de l'assignatura. Les 

explicacions teòriques aniran acompanyades per sessions pràctiques, a través de 

les quals s'intentarà fer participar l’alumnat, a fi i efecte d'aprofundir en el tema i 

presentar-lo des d'una perspectiva mes propera a la realitat quotidiana. El 

programa pràctic posa l'èmfasi en el seguiment de les dades macroeconòmiques de 

l'economia catalana, espanyola i europea. Aquest seguiment serà realitzat pels 

propis alumnes a través de treballs en grup. Finalment, els alumnes disposen de les 

hores de tutoria per poder fer consultes als professors sobre qualsevol tema del 

programa teòric o  sobre els casos pràctics desenvolupats. 
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PROGRAMA TEÒRIC: 

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 

1.1. El punt de vista de la macroeconomia 

1.2. Els conceptes d'oferta agregada i demanda agregada 

1.3. Els components de la demanda agregada 

1.4. Escoles de pensament 

TEMA 2: MACROMAGNITUDS I COMPTABILITAT NACIONAL 

2.1. La comptabilitat nacional: macromagnituds bàsiques 

2.2. La comptabilitat nacional: els comptes simplificats de la nació 

TEMA 3: L'OFERTA I DEMANDA AGREGADES 

3.1. Visió general dels models d'oferta i demanda agregades 

3.2. La funció de demanda agregada 

3.3. La funció d'oferta agregada: model clàssic i model keynesià 

3.4. Efectes de les polítiques de demanda en els dos supòsits sobre l'oferta 

agregada 

TEMA 4: FUNCIÓ DE DEMANDA AGREGADA (I): MERCAT DE BÉNS I 

SERVEIS 

4.1. El model renda despesa i l'efecte multiplicador 

4.2. El sector públic: l'efecte multiplicador i el pressupost 

4.3. Model complet: sector públic i sector exterior 

4.4. Extensions del model a llarg termini 

TEMA 5: FUNCIÓ DE DEMANDA AGREGADA (II): MERCAT MONETARI I 

POLÍTIQUES DE DEMANDA 

5.1. L'equilibri del mercat monetari 

5.2. L'equilibri en els mercats de béns i de diner 

5.3. Les polítiques de demanda: política fiscal i política monetaria 
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TEMA 6: FUNCIÓ D'OFERTA AGREGADA 

6.1. Funcions d'oferta agregada i models de mercat de treball 

6.2. L'oferta agregada: l'enfocament de la corba de Phillips 

6.3. Els xocs d'oferta 

6.4. Les polítiques d'oferta agregada 

TEMA 7: ECONOMIES AMB SECTOR EXTERIOR 

7.1. La balanga de pagament 

7.2. Els mercats de divises i el tipus de canvi 

7.3. Les àrees monetàries òptimes: costos i beneficis de la Unió Econòmica i 

Monetària (UEM) a Europa. L'efecte dels xocs asimétrics 

7.4. Les polítiques monetàries i físcals en una economia oberta 

TEMA 8: EL CONSUM I LA INVERSIÓ 

8.1. La funció de consum keynesiana i les teories alternatives del consum: cicle 

vital i renda permanent 

8.2. La inversió 

8.2.1. La inversió en capital fíx de les empreses: models neoclàssics i 

models alternatius 

8.2.2. La inversió en habitatge 

8.2.3. La inversió en existències 

TEMA 9: EL DINER I LA POLÍTICA MONETÀRIA 

9.1. Introducció al diner i la política monetària 

9.2. El sector bancari i el procés de creació de diner 

9.3. El Banc Central Europeu i la política monetaria a la UEM 
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TEMA 10: LA DESPESA PÚBLICA I EL DÈFICIT PÚBLIC 

10.1. El pressupost de l'Estat 

10.2. El dèficit públic 

10.3. Efectes macroeconòmics del finançament del dèficit públic 

TEMA 11: LA INFLACIÓ I LA DESOCUPACIÓ 

11.1. El fenòmen de la inflació i els seus efectes econòmics 

11.2. Les teories de la inflació i les polítiques antiinflacionistes 

11.3. El fenòmen de la desocupació: teories i polítiques 

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES: 

PRÀCTICA NUM. 1: Macromagnituds, índex de preus i comptabilitat nacional 

PRÀCTICA NÚM. 2: Seguiment de les dades macroeconòmiques de l’economia 

catalana, espanyola i europea 

PRÀCTICA NÚM. 3: Exercicis i punts de discussió sobre els models teòrics 

PRÀCTICA NÚM. 4: Balança de pagaments i seguiment dels mercats de divises, 

amb especial referència a l'EURO 

PRÀCTICA NÚM. 5: Exercicis sobre funcions de consum i sobre el mercat de 

l'habitatge 

PRÀCTICA NÚM. 6: Exercicis sobre el diner i la política monetària, seguiment dels 

agregats i de la política monetària del Banc Central Europeu 

 

AVALUACIÓ: 

Per superar l'assignatura, els alumnes han de presentar-se a la convocatoria oficial 

corresponent i superar una prova que inclourà la part teòrica i la part pràctica. 

Addicionalment, al ser una assignatura anual, es podrà fer una prova parcial que 

inclourà els temes corresponents al primer quadrimestre. La participació en el 

programa de pràctiques serà objecte d'avaluació continuada. 
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