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1. OBJECTIUS 
 
-Tenir una visió àmplia de l’entorn econòmic català actual, i la seva evolució, a partir de l’estudi de: 

• Les activitats productives de l’economia catalana 
• Aspectes institucionals i organitzatius de l’economia catalana 
• Localització territorial de les activitats productives 
• L’economia catalana en l’àmbit espanyol i europeu 

 

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
L'aprenentatge de l'assignatura es realitza de forma semipresencial. Això indica que es compagina 
l'assistència a l'aula amb el treball que es realitza a partir dels materials disponibles a la xarxa 
multimèdia. Els estudiants que realitzin l’aprenentatge de l’assignatura a través de l’avaluació 
continuada hauran de presentar les activitats i realitzar els dos exàmens. 
 

3. PROGRAMA 
 
• Mòdul 1: L'economia catalana en l'àmbit espanyol i europeu 

Tema 1.- L'economia catalana: una panoràmica històrica 
Tema 2.- Els fluxos econòmics de Catalunya amb l'exterior 

 
• Mòdul 2: Les activitats productives de l'economia catalana 
 Tema 3.- El sector agrari 
 Tema 4.- El sector industrial 
 Tema 5.- El sector de la construcció 
 Tema 6.- El sector serveis 
 
• Mòdul 3: Aspectes institucionals i organitzatius de l'economia catalana 

Tema 7.- El mercat de treball a Catalunya 
Tema 8.- El sector financer 
Tema 9.- El sector públic 

 
• Mòdul 4: Localització territorial de la població, la  renda i l'estructura productiva 
 Tema 10.- La població de Catalunya 
 Tema 11.- Estructura econòmica territorial 
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Tot el material de l’assignatura esta disponible a la plataforma de web-ct. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
 
Departament d’Economia i Finances i Banc Bilbao Vizcaya (2007). Economia Catalana: reptes de 
futur. 
Departament d´Economia i Finances: Banc Bilbao Vizcaya (1994). L’economia catalana davant el 
canvi de segle. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Maluquer de Motes, Jordi (1998). Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Barcelona: 
Edicions Proa. 
 
Bibliografia Complementària 
En cada tema s’indicarà la bibliografia corresponent 
 

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.  
 


