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1. L’ASSIGNATURA EN EL CONJUNT DEL PLA D’ESTUDIS 
 
Es tracta d’una assignatura troncal de primer curs que té assignats 7,5 crèdits per la qual cosa es 
desenvolupa durant tot el curs, amb tres hores de classe a la setmana durant el primer 
quadrimestre i dues hores durant el segon quadrimestre. 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
1. Iniciar l’alumnat en matèria econòmica. 
2. Donar a conèixer a l’alumnat la terminologia econòmica. 
3. Que l’alumnat aprengui els principals plantejaments d’organització i funcionament econòmics. 
4. Que l’alumnat conegui i utilitzi les principals tècniques d’anàlisi 
 
3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA 

 
1. Familiaritzar a l’alumnat en la lectura de textos en matèria econòmica 
2. Dotar a l’alumnat de la capacitat d’interpretar i discernir sobre teories i models econòmics 
3. Dotar a l’alumnat de l’esperit crític necessari per interpel�lar-se davant les qüestions, propostes 

i mesures de política econòmica que es materialitzen en els nostres temps. 
 

4. CONTINGUTS 
 
INTRODUCCIÓ 

T1.- Economia Política i pensament econòmic 
1.1. L’Economia Política: L’economía política com a ciència social, l’economia política com a 
ciència del comportament racional, els judicis de valor i la ciència econòmica 
1.2. El Pensament econòmic: L’escola clàssica, l’escola neoclàssica, el marxisme, el 
Keynessianisme el pensament neoliberal 

 
MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 

T2.- L’activitat econòmica 
2.1. Desenvolupament de l’activitat econòmica: La satisfacció de necessitats. Producció i 
divisió del treball 
2.2. L’organització de l’activitat econòmica: La demanda, l’oferta i el preu d'equilibri 
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T3.- Estructures de mercat i Límits del mecanisme de mercat 
3.1. Les empreses i la presa de decisions: La funció de producció, els costos de producció, 
l'equilibri de les empreses. 
3.2. La competència perfecta 
3.3. El monopoli 
3.4. L’oligopoli 
3.5. La concentració de capitals 
3.6. La competència monopolística 
3.7. Límits del mecanisme de mercat: els bens públics i les externalitats 

 
MÒDUL II: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 

T4.- Els agregats macroeconòmics 
4.1. Macroeconomia i fluxes macroeconòmics: operacions sobre béns i serveis, operacions de 
distribució i operacions financeres 
4.2. Magnituds macroeconòmiques 

 
T5.- El Sector públic i l’economia 
5.1. El paper del sector públic en l’economia 
5.2. Despeses i ingressos públics: el saldo pressupostari 
5.3. La política fiscal i els estabilitzadors automàtics 

 
T6.- Els principals agregats monetaris 
6.1. El diner: definició, funcions i classes. La demanda de diner 
6.2. La creació de diner legal: la base monetària 
6.3. La creació de diner bancari 
6.4. La relació entre la base monetària i l’oferta monetària: el multiplicador monetari 
6.5. El Banc Central i la política monetària 

 
T7.- El sector exterior 
7.1. El comerç internacional: avantatges del comerç. El proteccionisme comercial 
7.2. La balança de pagaments 
7.2.1. Sub-balances de la balança de pagaments 
7.2.2. Equilibri de la balança de pagaments 

7.3. Tipus de canvi i mercat de divises 
7.3.1. Concepte de tipus de canvi 
7.3.2. El sistema de tipus de canvi flexibles. El mercat de divises 
7.3.3. El sistema de tipus de canvi fixos: les intervencions dels Bancs Centrals  

 
MÒDUL III: PRINCIPALS PROBLEMES ECONÒMICS 

T8.- La Inflació 
8.1.Concepte i mesura: els índex de preus 
8.2. Causes de la inflació 
8.3. Efectes de la inflació 

 
T9.- L’atur 
9.1. Agents del mercat de treball 
9.2. Població, activitat, ocupació i atur 
9.3. Mesura de l’ocupació i l’atur: l’enquesta de població activa, l’atur registrat 

 
5. ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN EN L’ASSIGNATURA 
 
L’assignatura és presencial durant tot el curs. Les classes es distribuiran, per a cada tema, en 
classes teòriques i pràctiques. En finalitzar cada tema es realitzarà una activitat avaluable. 
 

6. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Els quatre primers temes es desenvoluparan en el primer quadrimestre del curs. I la resta de 
temes es desenvoluparan durant el segon quadrimestre. 
 

7. AVALUACIÓ 
 
Sistema d’avaluació d’Economia Política 
L’assignatura d’Economia Política tindrà dos sistemes d’avaluació opcionals i alternatius. 
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Avaluació continuada 
Des de l’inici del curs els alumnes podran optar per aquest sistema d’avaluació. Consistirà en 
l’assistència a classe i al grup de pràctiques que pertoqui a cada alumne. Cada grup de teoria es 
dividirà en dos per a la realització de les pràctiques corresponents a cada tema del programa. 
Segons vagi desenvolupant-se el curs amb les classes de teoria i pràctica s’aniran realitzant proves 
en la mateixa aula i en una de les hores assignades a les pràctiques. Cada grup realitzarà les 
proves de manera independent de les de la resta d’alumnes i grups. Això implica que l’alumne que 
s’aculli a aquest sistema haurà de seguir de forma constant i continuada el desenvolupament del 
curs mitjançant la seva presència a les classes de teoria i pràctica. Hi haurà un control i seguiment 
exhaustiu de l’evolució de l’alumne durant el curs. 
 
En finalitzar el curs la puntuació final de les proves representarà el 50% de la nota final. L’altre 
50% sortirà de les notes dels dos exàmens parcials que es materialitzaran en les dates assignades 
a tal efecte al final de cada quadrimestre. 
 
La realització dels dos exàmens parcials previstos en les dates pertinents serà obligatòria. En cas 
de les proves, si un alumne no en realitza alguna/es, podrà continuar l’avaluació continuada sabent 
que de la prova/es no realitzada/des tindrà un 0 i que al final se li calcularà igualment la nota. Per 
la nota final de les pràctiques es farà la mitjana de totes elles però eliminant la pitjor nota. 
 
L’alumne triarà acollir-se al sistema d’avaluació continuada en el moment de realitzar la primera 
prova. Podrà abandonar aquest sistema sempre i quan ho notifiqui al professor/a de pràctiques que 
li pertoqui i sempre abans de fer la primera prova del segon quadrimestre, desprès del primer 
examen parcial.  
 
 
Avaluació ordinària 
Es realitzaran dos exàmens parcials i un examen final. En el primer cas la matèria a examinar serà 
la donada en cadascun dels dos quadrimestres. Per poder optar al segon parcial caldrà haver 
aprovat prèviament el primer parcial. La nota final serà la mitjana entre els dos exàmens. 
 
L’examen final de tota matèria el realitzaran els alumnes que s’hagin acollit al sistema d’avaluació 
ordinària i no hagin aprovat el primer parcial, aquells que hagin optat lliurement per aquest 
sistema d’examen únic o aquells que havent decidit fer l’avaluació continuada l’abandonen en 
iniciar el segon quadrimestre. La nota final serà la d’aquest examen. 
 
8. MATERIALS 
 
Bibliografia bàsica:  
MOCHÓN, F. (2005). Economía. Teoría y Política. 5a. Edición. Mc. Graw-Hill, Madrid. 
TORRES LÓPEZ, J. (2005). Economía Política. Editorial Pirámide, Madrid. 
 
Bibliografia complementària:  
KRUGMAN, P, WELLS, R i OLNEY, M. (2008). Fundamentos de Economía. Ed. Reverté, Barcelona.  
MARTÍN SIMON, JL. (2003). Principios de Economía. Ed. Pearson, Madrid. 
MOLTÓ GARCÍA. T. (2001). Materiales de Economía Política. Ed. Ariel Derecho., Barcelona 
MUÑOZ CIDAD.C. (2000). LA Cuentas de la Nación. Introducción a la Economía Aplicada. 2a. ed. 
Ed. Civitas. Madrid. 
RONCAGLIA.A. (1997). Elements Fonamentals d’Economia Política. Ed. Eumo. Vic. 
 
 


