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1. OBJECTIUS 
 
- Conèixer l’evolució recent de l’economia espanyola i mundial. 
- Situar l’economia espanyola en el context internacional. 
- Reconèixer les disfuncions del sistema econòmic. 
- Establir les relacions entre l’activitat econòmica i el sector públic. 
- Tenir presents les línies de pensament econòmic dominant en els últims temps 

en les polítiques econòmiques aplicades. 
- Interpretar les variables econòmiques. 
- Familiaritzar-se amb la documentació econòmica.  
 

2. CONTINGUTS I METODOLOGIA 
 
En aquesta assignatura es tractaran aquelles variables econòmiques que permeten 
entendre la realitat de la situació i problemàtica actual de l’economia espanyola i 
mundial. Per tant s’insistiran en els conceptes macroeconòmics bàsics, i en un 
seguiment de la seva trajectòria recent. 
 
3. PROGRAMA 
 
Tema 1. Introducció general. Macromagnituds més significatives. 
Tema 2. La Inflació: causes, tipus i conseqüències. 
Tema 3. Població i mercat de treball. 
Tema 4. El sector públic i l’economia  
Tema 5. Relacions comercials internacionals. Balança de pagaments. Tipus de 

canvi. Deute extern. 
Tema 6. Referents teòrics: Keynesianisme, Neoliberalisme i Globalització. 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
En els dossiers electrònics s’aniran ficant els materials recopilats o elaborats pel 
professorat. També es dipositarà material en el servei de fotocòpies. 
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FONTS DE DOCUMENTACIÓ 
 
* Banc d´Espanya: www.bde.es 
* Banc Mundial: www.worldbank.org/data 
* eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
* Greenpeace: www.greenpeace.es 
* Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es 
* Ministerio de Economía y Hacienda: www2.mineco.es/mineco/ 
* OCDE: www.oecd.org 
* PNUD: www.igov.org/pnud/  
 
6. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació final de l’assignatura es pot obtenir de dues maneres. D’una banda, es 
pot optar per un sistema d’avaluació continuada o d’altra banda, per la realització 
d’un únic examen d’avaluació final.  
 
L’examen constarà de dues parts. La primera consistirà en preguntes, basades en 
el material de les classes teòriques i la segona basada en les pràctiques realitzades.  
 
Es tindrà en compte la participació activa dels alumnes a classe, sobretot en les 
sessions pràctiques. 
 


