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PROGRAMA 
 
1. La demanda, l’oferta i el mercat. 
 

2. La corba de demanda: ajustaments a les variacions dels preus i la renda. 
 

3. La teoria del consumidor. 
 

4. La tecnologia de l’empresa. 
 

5. Les corbes de costos i la decisió de produir. 
 

6. L’estructura de mercats: competència perfecta. 
 

7. L’empresa monopolista 
 

8. Competència imperfecta: Oligopoli. 
 

9. Introducció a la macroeconomia i a la comptabilitat nacional. 
 

10. El mercat de béns i serveis. La producció i la demanda agregada: un model simple de 
renda - despesa. 

 

11. Política fiscal en un model simple de renda – despesa. 
 
12. El mercat de diner i la política monetària. 
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ESTRUCTURACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Aquesta assignatura té 3 sessions teòriques i 1 sessió de problemes, totes elles de 50 minuts. 
Els horaris de les classes de teoria són: DILLUNS de 15:00 a 16:00, i DIJOUS de 16:00 a 
les 18:00.  
Les classes de problemes estan desdoblades en els següents 3 horaris: DIMECRES de 
14:00 a 15:00, DIMECRES de 15:00 a 16:00 i DIMECRES de 16:00 a 17:00. Només 
cal anar a una d’aquestes tres sessions. 
A les classes de teoria es donaran els conceptes teòrics que desprès es posaran en pràctica 
resolent llistes de problemes. Cada tema tindrà la seva llista de problemes. 
Es recomana per tal de fer un bon seguiment de l’assignatura que s’intentin resoldre els 
problemes abans d’assistir a la resolució feta pel professor. 
 
 

CAMPUS VIRTUAL 
 
Tots els materials de l’assignatura es lliuraran a través del Campus Virtual. Per accedir-hi 
només heu d’anar a la pàgina web de la UAB i allà hi trobareu l’enllaç 
(http://www.uab.es/interactiva/default.htm). El vostre login i password són els mateixos 
que teniu per accedir al correu CESAR. També podeu utilitzar el Campus virtual per fer 
tutories virtuals.  
 
 

MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 
Aquesta assignatura s’aprova fent un examen final, el dia i hora que marqui el calendari 
d’exàmens, i obtenint una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10. 
 
Addicionalment, durant el semestre es realitzaran dues proves voluntàries que consistiran 
en respondre entre 8 i 10 preguntes tipus test referents als temes donats fins llavors. 
Aquestes proves NO alliberen matèria, però si l’alumne les supera se li sumarà un màxim 
de 0.5 punts per cada prova superada a la nota obtinguda en l’examen final. 
 
 

HORARIS DE TUTORIES I ALTRES INFORMACIONS 
 
Judith Panadés 
 
Dilluns de 16:00 a 17:00 i de  
19:00 a 20:00 
+ dues hores a convenir  
Despatx  Edifici Escola: 215  (3 pis) 
 
Despatx UAB: B3-156 (Departament 
d'Economia i Història Econòmica, Facultat 
de CCEE).  
Tel: 93 581.18.02 (Bellaterra) 
E-mail: judith.panades@uab.es
Pàgina web: http://selene.uab.es/jpanades
 

Jörg Franke  
 
Despatx  Edifici Escola: 215  (3 pis) 
 
Despatx UAB: B3-112-D (Departament 
d'Economia i Història Econòmica, Facultat 
de CCEE).  
Tel: 93 581.18.13 (Bellaterra) 
E-mail: jorg.franke@idea.uab.es
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