
ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ. 6 crèdits. 

 

PROFESSORA: Pilar Pineda. 

Llicenciatura en Pedagogia. 3er. curs 

Troncal.  

 

A. OBJECTIUS. 
 

Amb aquesta matèria es persegueix la finalitat de desenvolupar en els futurs 
professionals les competències bàsiques per a compendre, analitzar i gestionar els aspectes 
econòmics dels processos educatius i per a valorar els efectes que l’educació genera en 
l’activitat econòmica. Els objectius que permetràn assolir aquesta finalitat són: 

1. Conceptualitzar la ciència econòmica en funció dels seus elements, 
característiques i àmbits principals, com a base que fonamenta l‘ Economia de 
l’Educació. 

 
2. Conceptualitzar y analitzar els principals enfocaments teòrics presents en 

Economia de l’Educació des dels seus orígens fins avui. 

 
3. Identificar els principals aspectes econòmics de l’educació, com la 

planificació, el finançament i les polítiques educatives, i analizar els models 
més relevants. 

 
4. Analitzar i valorar els efectes de l’educació en l’activitat econòmica a nivell 

del creixement, el desenvolupament, la producció i l’ocupació. 

 
5. Analitzar els processos d’organització i gestió econòmica dels centres 

educatius, i elaborar mecanismes per a gestionar econòmicament les activitats 
educatives. 

 
6. Analitzar les principals tendències econòmiques imperants en l’entorn socio-

econòmic actual, i valorar les seves repercusions socials i educatives. 

 
7. Valorar positivament les competències pròpies del professional de l’ educació 

en temes econòmics, per a planificar, organitzar i gestionar processos educatis 
amb eficàcia. 

 

 

B. TEMARI 
1. Anàlisi econòmic de l'educació. 

1.1. Introducció a l’economia. Tendències actuals. 



1.2. Concepte i orígens de l'economia de l'educació. 

1.3. Teoria del Capital Humà. 

1.4. Educació i creixement econòmic. 

 

2. Desenvolupaments de l'economia de l'educació. 

2.1. Debilitats i crítiques a la teoria del Capital Humà. 

2.2. Teoria del filtre. 

2.3. Teoria de les actituds. 

2.4. Teories de la segmentació dels mercats de treball. 

2.5. Noves orientacions en economia de l'educació. 

 

3. Oferta i demanda d'educació. 

3.1. Oferta i demanda d'educació. Factors determinants. 

3.2. Plantejaments actuals de la teoria del  Capital Humà sobre l'oferta i la demanda 
l'educació. 

3.3. Planificació de les necessitats de força de treball. . 

3.4. Evolució de l'oferta i la demanda d'educació. 

3.5. Oferta i demanda d'educació a Espanya i a Catalunya. 

 

4. Els costos de l'educació. 

4.1. Rendiments de l'educació. 

4.2. Costos de l'educació. 

4.3. Rendibilitat de l'educació. 

4.4. Costos de l'educació a Espanya i a Catalunya. 

 

5. Finançament de l'educació. 

5.1. Intervenció del sector públic en educació. 

5.2. Finançament de l'educació superior. 

5.3. Equitat i educació. 

5.4. Programes d'ajut financer a estudiants: beques, crèdits i xecs. 

5.5. Finançament de l'educació a Europa, Espanya i Catalunya. 

 

6. Educació i ocupació. 

6.1. Relacions entre educació i ocupació. 

6.2. Nivells educatius i capacitats laborals. 



6.3. Relacions entre l'educació superior i l'ocupació. 

6.4. Criteris de reclutament de les empreses 

 

7. Anàlisi econòmica dels centres d'ensenyament. 

7.1. Gestió econòmica dels centres docents. 

7.2. Gestió pressupostària de centres d'educació no formal. 

 

 

C. METODOLOGIA 
 

a) La metodologia utilitzada serà expositiu-participativa, centrada en la intervenció i la 
dinàmica del propi grup-classe. 

b) Els estudiants llegiran i analitzaran les obres més rellevants de la matèria. Lectura 
obligatòria: MORENO,J.L. (1998) Economía de la educación. Ed. Pirámide. Madrid 

c) Els crèdits pràctics es desenvoluparan en la realització de les següents activitats: 

- Realització d'un projecte tutoritzat sobre gestió pressupostària de programes 
educatius. Previament es realitzaran explicacions i exercicis pràctics a l'aula sobre 
l'elaboració de pressupostos 

- Realització de seminaris sobre lectures relacionades amb les "Noves alternatives al 
Neoliberalisme" 

- Exposició al conjunt del grup-classe dels resultats més interessants de les activitats 
realitzades. 

 

 

D. AVALUACIÓ. 
 

L'avaluació serà la resultant de la valoració dels següents aspectes: 

* Assistència i participació activa a les classes. 

* Lectures realitzades i analitzades. 

* Realització d'activitats en relació als crèdits pràctics: projecte tutoritzat,  seminaris i 
exposicions.  

* Realització d'una prova escrita. 

 

 

E. ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS. 
 

Despatx: Edifici G6 - 148.    Telf: 581 31 90 



Horaris:  
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