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1. OBJECTIUS 
 

• Conèixer de quina manera el cicle econòmic afecta les decisions de política 
econòmica. 

• Definir i analitzar les principals polítiques instrumentals. 
• Definir i analitzar les principals polítiques a més llarg termini o de 

desenvolupament. 
• Saber interpretar i utilitzar la informació i els indicadors econòmics a fi i 

efecte de conèixer quines són les mesures de política econòmica més 
adients, havent fixat unes finalitats econòmiques determinades. 

 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
Per assolir els objectius fixats en aquesta assignatura es duran a terme classes 
teòriques desenvolupades per la professora, amb el suport de la bibliografia 
especificada. La lectura d’aquesta bibliografia es considera fonamental per arribar a 
un nivell òptim d’aprenentatge. 
Així mateix, es podran realitzar activitats pràctiques en les quals hi haurà una 
participació activa dels alumnes. Aquestes activitats aniran en la línia de comentaris 
de notícies actuals de política econòmica, anàlisi de preguntes proposades per la 
professora o intervencions pactades d’un grup d’estudiants sobre alguna política 
sectorial. 
Paral�lelament, hi ha un sistema de pràctiques puntuades la metodologia de les 
quals s’especifica en l’apartat d’avaluació. 
La bibliografia proposada pot ésser ampliada i/o modificada si al llarg del curs 
apareixen textos més actuals i adients al contingut del temari. 
 
3. PROGRAMA 
 

TEMA 1: POLÍTICA ECONÒMICA A CURT TERMINI I ANÀLISI CONJUNTURAL 
TEMA 2: LA POLÍTICA MONETÀRIA. 
TEMA 3: LA POLÍTICA FISCAL 
TEMA 4: POLÍTIQUES DE RENDES I CONTROL DE PREUS 
TEMA 5: POLÍTIQUES DE REFORMES ESTRUCTURALS 
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Dossiers electrònics: en els dossiers es poden trobar pràctiques que els estudiants 
poden realitzar i lliurar a la professora per a la seva correcció. No hi ha puntuació 
sobre aquestes pràctiques. 
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6. AVALUACIÓ 
 
S’avaluarà el grau de coneixements adquirits i l’assoliment dels objectius 
especificats en aquest programa, mitjançant una prova escrita. A més, es 
desenvoluparà un sistema d’AVALUACIÓ CONTINUADA que seguirà les següents 
normes: 
• Després de cada tema es farà una pràctica que inclourà aquell tema i els 

anteriors. 
• Es posarà nota de cada pràctica. 
• Al final es farà la mitjana de les notes de les pràctiques realitzades per 

l’estudiant, amb els següents criteris : 
a) Es dividirà pel nombre de pràctiques proposades no pel nombre de 

pràctiques realitzades per l’estudiant. 
b) Si no ha donat temps a fer pràctiques dels últims temes no entraran en el 

còmput. 
• Seguir les pràctiques és voluntari. 
• Tots els estudiants han de fer l’examen. 
• Tots aquells estudiants que hagin tret un 5 o més de les pràctiques se’ls hi farà 

la mitjana amb la nota de l’examen. La nota final serà la que surti d’aquesta 
mitjana si és superior a la nota de l’examen, i la nota de l’examen en cas 
contrari. 

• Els estudiants que tinguin menys d’un 5 de les pràctiques els hi comptarà la 
nota d’examen. 

• Aquesta proposta s’aplicarà a la convocatòria de juny i setembre. 
 


