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Nom de l’assignatura FONAMENTS D’ECONOMIA PER A GEÒGRAFS 

Codi 28157 

Estudis GEOGRAFIA 

Curs i període en el que 
s’imparteix 

Primer Curs/ Primer semestre/Curs Acadèmic 2007-08 

Crèdits i Crèdits ECTS 6 Crèdits/5 ECTS 

Caràcter de l’assignatura  Obligatòria  

Requisits exigits  per a cursar 
l’assignatura 

No n’hi ha 

Llengua en què s’imparteix Català 
 
Professorat de l’assignatura 
 

 
Montserrat SOLSONA PAIRÓ 
Despatx E2/008 del Centre d’Estudis Demogràfics 
Correu electrònic: msolsona@ced.uab.es 
Horari tutories: (per confirmar) 
 
Oriol PORCEL MONTANE  
Despatx B7/1118 del Departament de Geografia 
Correu electrònic: oriol.porcel@uab.cat 
Horari tutories: Dt i Dj de 10:00 a 11:30 

 
 

Objectius 
Objectius: 
 
• L’estudiant tindrà una panoràmica general de l’evolució cronològica de les principals escoles de 

pensament, de la mà de les idees dels autors originals i de les seves implicacions per a la Política 
Econòmica.  

 
• L’estudiant aprendrà la terminologia econòmica i els indicadors macroeconòmics més utilitzats en 

l’anàlisi de conjuntura, la qual cosa el capacitarà per entendre documents sobre l’actualitat econòmica a 
diferents indrets territorials. 

 
Per assolir aquests objectius treballarem: 
 

A) competències pròpies de la geografia:  
• Capacitat d’integració de coneixements d’economia en relació amb la geografia. 
• Utilitzar informació econòmica com a instrument d’interpretació del territori. 
• Explicar les relacions espacials amb combinació de la dimensió temporal. 
• Explicar els assumptes d’actualitat econòmica 
 
B) competències transversals: 
• Capacitat d’organització i planificació del treball individual i en grup 
• Capacitat d’ordenar i gestionar informació 
• Capacitat d’anàlisis i síntesi i de raonament crític 
• Comunicació oral i escrita en llengua nativa 
• Responsabilitat i qualitat en el treball 

Continguts 
El temari és una introducció als conceptes bàsics de l’anàlisi econòmica, fent referència a les diferents escoles 
de pensament, a les repercussions territorials dels processos econòmics i a fets i polèmiques actuals. 
El programa inclou un tema dedicat al pensament econòmic, un altre als conceptes bàsics, un tercer 
introductori a la microeconomia i un parell a la macroeconomia (renda nacional i comerç internacional). 
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Tema 1 De què tracta l’economia 
1. 1 Definicions d’economia 
1. 2 Elements d’història de l’economia i de l’economia política 
1. 3 L’economia clàssica 
1. 4 L’economia neoclàssica 
1. 5 El keynesianisme 
1. 6 El monetarisme 
1. 7 El pensament crític 
 
Tema 2 Agents i sistemes econòmics. 
2. 1 Conceptes bàsics 
2. 2 Agents econòmics 
2. 3 Economia de mercat 
2. 4 Economia de planificació central 
2. 5 Economia mixta 
 
Tema 3 Com funcionen els mercats 
3. 1 L’empresa i la producció 
3. 2 L’oferta, la demanda i els preus 
3. 3 Els factors productius 
3. 4 La competència perfecta 
3. 5 La competència imperfecta 
 
Tema 4 La renda i el seu mesurament 
4. 1 Introducció a la macroeconomia 
4. 2 La renda nacional i altres agregats 
4. 3 La distribució de la renda 
4. 4 El sector públic i les polítiques públiques 
4. 5 El diner i la política monetària 
 
Tema 5 Comerç internacional 
5. 1 El comerç internacional.  
5. 2 La balança de pagaments 
5. 3 El mercat de divises 
5. 4 Organitzacions econòmiques internacionals 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
• Exposicions orals de la professora.  
• Visualització de pel·lícules i documentals sobre polèmiques actuals. 
• Lectura del manual del curs (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula) i de 

lectures sobre temes d’actualitat. 
• Redacció de síntesis de les lectures realitzades  
• Recerca d’informació documental i estadística (activitat individual dels estudiants complementària al treball 

d’aula). 
• Treballs de classe en petits grups, relacionats amb les exposicions de la professora i la documentació  

recollida individualment. 
• Anàlisi crítica i discussió de les lectures, els documentals i els  treballs realitzats.  

Pràctiques 
Les activitats pràctiques es faran a l’aula en grups grans o en petits grups. El seu objectiu és triple: a) precisió 
conceptual, b) operacionalització dels conceptes en àmbits territorials específics, i c) exploració de temes 
actuals a partir de la lectura, visualització de documentals i la discussió de textos o material estadístic. 
  
Les activitats pràctiques seran les següents: 
 
Club de lectura. Textos escoles de pensament 

Cine Fòrum. Què compte al PIB 
 
Cine Fòrum. Comerç Internacional 
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Treball tutoritzat en grups:  
 
Activitat docent 1:  què és l’economia? Té per objectiu establir un pont entre l’economia teòrica  (definicions 
d’economia dels manuals universitaris) i l’economia real (notícies econòmiques a la premsa escrita diària). 
El treball en grup constarà de tres sessions: 1) Organització del treball en petits grups; 2) Presentació dels 
resultats en petits grups, i 3) Debat general a l’aula. 
 
Activitat docent 2: PIB i benestar econòmic Avaluar la bondat del PIB per indicar el grau de benestar econòmic 
d’un país, tenint en compte les dimensions temporals i espacials. 
El treball en grup constarà de tres sessions: 1) Organització del treball en petits grups; 2) Presentació dels 
resultats en petits grups, i 3) Debat general a l’aula. 
 
Activitat docent 3: Implicacions econòmiques de les migracions. Valorar les conseqüències econòmiques, tant 
en els països emissors com receptors, dels moviments migratoris internacionals. 
El treball en grup constarà de tres sessions: 1) Organització del treball en petits grups; 2) Presentació dels 
resultats en petits grups, i 3) Debat general a l’aula. 

Avaluació 
L’avaluació de les competències transversals es realitzarà de forma continuada a partir de les tres activitats 
docents desenvolupades al llarg del curs ja definides en l’apartat anterior. 
 
L’avaluació dels continguts específics de l’assignatura es portarà a terme a través d’un test final. 
 
Aprovar aquestes quatre activitats serà un requisit per superar l’assignatura. Les quatre activitats tindran el mateix 
pes en la valoració final (25% cadascuna). 
 
La segona convocatòria serà avaluada de la mateixa manera que la primera convocatòria. 

Bibliografia i materials específics 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA (MANUAL DEL CURS) 
SOLSONA, M. (2003) Fonaments d’economia per a geògrafs, Manual elaborat per a la docència. Geografia 
en Xarxa. Departament de Geografia. UAB. 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA (MANUALS D’ECONOMIA) 

GALBRAITH, J. K. & SALINGER, N. (1980), Introducción a la economía una guía para todos o casi,  
Barcelona,  Crítica  
GALLEGO BONO, J.R. y NACHER, J. (coords.) (2001), Elementos básicos de economía: un enfoque 
institucional,  València, Tirant lo Blanch 
HEILBRONER, RI & THUROW, L. (1982), Introducció a l'Economia, Barcelona, Empúries 
MANKIW, N. G. (2002), Principios de Economía, Mc Graw Hill 
MOCHÓN MORCILLO, F. (1998), Economia bàsica, Mc Graw-Hill  
MOLTÓ  i GARCIA, T. (2001), Materiales de Economia Política, Ariel 
SAMUELSON, P. A. (1973), Curso de Economia Moderna, Ed. Aguilar 
STIGLITZ, J.E. (1995), Economía, Ariel Economía 
TORRES LOPEZ, J. (2000), Economía política, Ed. Pirámide 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (DEBATS) 
ESTEFANÍA, J. (2003), La cara oculta de la prosperidad, Taurus 
MARTINEZ ALIER, J. & ROCA, J. (2001), Economía ecológica y política ambiental, FCE 
SALA I MARTIN, X. (2002), Economia liberal per a no economistes i no liberals, Pòrtic 
 
PAGINES WEB 
http://www.eumed.net 
hhtp://www.undp.org 
 
 
 
 
 
 


