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Erasmus & Foreign students:  

  
Classes are taught entirely in Catalan. 
You can get comprehension after 3 or 4 weeks provided you are fluent in 
Spanish. 
Nevertheless, you can talk or ask questions in class using Spanish. 
Exams must be written down in Catalan or in Spanish. 
Enter virtual campus as soon as possible. 
  
  
  
Propòsit 
  
 El Programa tracta de situar la importància dels fenòmens 
d’integració econòmica arreu mitjançant l’anàlisi d’ acords comercials 
regionals , d’àrees monetàries  i d’institucions d’integració. 
El “regionalisme “ s’analitza com fenomen que es relaciona de forma 
complexa amb el multilateralisme i amb el  procés de globalització.  
També es tracten de forma específica aspectes  concrets de  
integració .Es el cas de la Unió Europea pel que fa especialment a les 
relacions internacionals amb institucions multilaterals i regionals. 
També s’estudia l’ Acord sobre Lliure Comerç  d’Amèrica del Nord i 
d’altres formes d’integració o d’acords regionals, referides a Amèrica 
Llatina, Àsia i Àfrica. 
  
  
Programa 
  
  
1.- Introducció: El processos d'integració en l’actualitat. La integració 
econòmica i el procés de globalització.  
  
2.- La integració comercial. La importància creixent del  
“regionalisme”  i els organismes multilaterals. 
    
3.- La integració monetària: El cas de la Unió Monetària Europea. La 
nova política monetària de la zona euro en procés d’ampliació. Les 
competències sobre el tipus de canvi de l'euro i les relacions amb el 
“no sistema” monetari internacional.  
  
4.- Els aspectes econòmics de la  política exterior de la UE  



  
5.- L’Acord sobre Lliure comerç d’ Amèrica del Nord.  La integració 
regional a Amèrica Llatina. La integració a Àsia.  Altres formes 
d’integració.  
  
6.- Les dificultats del multilateralisme del segle XXI. Els intents de 
reforma de les institucions multilaterals. 
  
  
  
Material bàsic de referència 
  
Gairebé totes les lectures que s’utilitza en aquest curs provenen 
d’organismes internacionals  i es troben en format digital i de forma 
gratuïta a Internet. En el campus virtual podreu consultar una 
quantitat considerable de material que s’anirà actualitzant de forma 
continua.  
  
  
Tutories 
  
Despatx: dimarts i dijous de 15 a 16,30 
Per a  qualsevol contacte per e-mail es necessari utilitzar el campus 
virtual de la UAB 
  
    
Avaluació 
  
L’ examen final consistirà en la redacció – sense apunts-  d’un tema 
(a escollir entre  dos) relacionat  amb punts  del programa i es tindrà 
molt en compte la utilització de les lectures recomanades que aniran 
apareixen en el campus virtual. 
Si el nombre de estudiants és reduït es podran fer treballs 
complementaris individuals sobre temes d’ actualitat que caldrà 
exposar a classe. En aquest cas la ponderació examen- treball serà 
de 0,7-0,3.  
  

 


