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1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu de l’assignatura és el coneixement dels fenòmens econòmics agregats així com dels 
mecanismes i els efectes de les diferents polítiques macroeconòmiques. Concretament, un cop 
acabat el curs, l’alumnat haurà de conèixer: 

- Els principals agregats macroeconòmics com la producció, el consum, l’estalvi, la inversió, 
l’ocupació i el nivell de preus, entre altres 

- Els mecanismes de transmissió i els efectes de les diferents polítiques macroeconòmiques 
- El funcionament de les variables agregades en l’entorn actual de l’economia agregada 

catalana, espanyola i europea 
 
Amb aquests coneixements, es pretén que l’alumnat adquireixi les següents competències: 

- Saber interpretar els diferents indicadors relatius a les variables agregades 
- Interpretar les principals fonts estadístiques sobre l’activitat econòmica a nivell agregat. 

Analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses 
- Comprendre els instruments i els models macroeconòmics 
- Comprendre els mecanismes de transmissió i els efectes de les polítiques fiscal i monetària 
- Saber situar les diferents polítiques macroeconòmiques en el context dels corrents de 

pensament econòmic 
 
2.  METODOLOGIA 
 
El seguiment de l’assignatura es realitzarà a partir de l’exposició dels diferents temes que farà la 
professora a classe. S’explicaran els principals conceptes teòrics i es posaran a l’abast de l’alumnat 
les principals eines d’anàlisi. També hi haurà sessions de resolució d’exercicis on s’aplicaran els 
coneixements adquirits a diversos casos pràctics. Les classes de pràctiques es recolzaran en els 
materials que la professora proposarà als alumnes. Finalment, es realitzaran diverses sessions 
relacionades amb les activitats proposades, en el marc de l’avaluació continuada. 
 
Observacions: És recomanable que l’estudiant treballi les pràctiques i activitats i que porti 
l’assignatura al dia, ja que els temes es van desenvolupant seguint una cadena seqüencial. La no 
assistència a classe o el desconeixement de la matèria tractada dificulta el seguiment de les 
explicacions i la resolució de les pràctiques i activitats. Es recomana seguir el mètode d’avaluació 
continuada. 
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3. PROGRAMA 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓ I MACROMAGNITUDS 

1.1. La macroeconomia: concepte i instruments 
1.2. La comptabilitat nacional i les macromagnituds. Principals indicadors macroeconòmics 

 
TEMA 2: L’OFERTA I LA DEMANDA AGREGADES 

2.1. Introducció al model d’oferta i demanda agregades 
2.2. L’oferta agregada (OA): curt termini i llarg termini 
2.3. La demanda agregada (DA) 
2.4. L’equilibri OA-DA: efectes sobre l’equilibri dels canvis en l’oferta agregada i en la 

demanda agregada 
 
TEMA 3: EL MERCAT DE BÉNS: EL MODEL KEYNESIÀ BÀSIC 

3.1. La demanda de béns i la determinació de la producció d’equilibri: l’efecte multiplicador i 
l’ajustament de les existències 

3.2. El sector públic i la política fiscal: efectes sobre l’equilibri a curt i llarg termini 
3.3. La identitat estalvi-inversió 

 
TEMA 4: ELS MERCATS FINANCERS i LA TAXA D’INTERÈS 

4.1. La demanda de diner 
4.2. L’oferta de diner: la base monetària i la creació de diner bancari 
4.3. La demanda i l’oferta de diner: taxa d’interès d’equilibri i política monetària 
4.4. El mercat de préstecs i la taxa d’interès 

 
TEMA 5: EQUILIBRI I POLÍTIQUES MACROECONÒMIQUES EN ECONOMIES OBERTES 

5.1. La balança de pagaments i l’equilibri exterior 
5.2. Tipus de canvi i polítiques macroeconòmiques 
 

TEMA 6: PRINCIPALS ESCOLES DE PENSAMENT MACROECONÒMIC 
6.1. L’origen de la macroeconomia: la teoria keynesiana 
6.2. Panoràmica del pensament actual 

 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’assignatura, tant pel contingut teòric com pel pràctic, compta amb un dossier electrònic. A 
l’inici de curs la professora facilitarà tota la informació necessària relativa al dossier, el qual es 
podrà consultar al campus virtual. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
- DORNBUSCH, R., FISCHER, S. i STARTZ, R. (2009): Macroeconomía. Ed. McGraw Hill. Madrid. 
- KRUGMAN, P. i  WELLS, R.     (2007): Introducción a la Economía. Macroeconomía. Ed. 

Reverté. Barcelona. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 
- ABEL, B.A. i BERNANKE B.S. (2004): Macroeconomía. Ed. Pearson educación. Madrid. 
- BLANCHARD, O. (2006): Macroeconomía. Ed. Prentice Hall. Madrid. 
- CASE,K.E. i FAIR, R.C. (2008): Principios de macroeconomía. Ed. Pearson, México. 
- CORTÉS, G. (2003): Principios de Economía Política. Ed. Ariel. Barcelona. 
- DELONG, J.B. (2007): Macroeconomía. Ed. Mc.Graw Hill. 
- MANKIW, N.G. (2007): Macroeconomía. Ed. A. Bosch. Barcelona. 
- MOCHÓN, F. (2009): Introducción a la macroeconomía. Ed. McGraw Hill. Madrid. 
- RONCAGLIA, A. (1994): Elements fonamentals d’economia política. Ed. Eumo. Vic (Barcelona). 
- STIGLITZ, J. E i WALSH, C.E.(2004): Macroeconomía. Ed. Ariel. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 



Pàgina 3 de 3 
19/07/2010 

 
 
6. AVALUACIÓ 
 
L’estudiant pot escollir entre dues modalitats d’avaluació. 
 

a) Avaluació Continuada 
Consistirà en les següents activitats d’avaluació: 
- Participació en les activitats dirigides i lliurament dels resultats d’aquestes activitats 

(20% de la nota) 
- Proves parcials d’avaluació: es realitzaran dues proves parcials al llarg del curs 

consistents en dos exàmens tipus test. La  puntuació de les dues proves serà del 40% 
de la nota final.  

- Examen escrit a final de curs, consistent en desenvolupar una pregunta teòrica i 
resoldre un exercici pràctic (40% de la nota). L’examen, que és obligatori, serà sobre 
la totalitat del programa. 

 
b) Avaluació Convencional 

Consistirà en un examen final composat de dues parts: un test (60% de la nota) i una 
prova consistent en desenvolupar una pregunta teòrica i resoldre un exercici pràctic (40% 
de la nota). Els alumnes s’examinaran de la totalitat del programa. 

 
A l’inici de curs cada estudiant haurà d’escollir la modalitat d’avaluació i comunicar-ho per 
correu electrònic al professor/a. Si no diu res s’entendrà que opta per l’avaluació 
convencional. Els estudiants que hagin optat per l’avaluació continuada i hagin realitzat 
totes les activitats tindran si ho desitgen l’opció de millorar la seva nota en l’examen de 
la convocatòria oficial (realitzant la totalitat de l’examen final corresponent a la modalitat 
de l’avaluació convencional). La convocatòria de setembre consistirà en un examen sobre la 
totalitat del programa, format per dues preguntes teòriques i un exercici. 

 


