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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
    1. Conceptualitzar la ciència econòmica en funció dels seus elements, característiques i àmbits 
principals, com a base de l‘Economia de l’Educació.  
2. Analitzar les tendències econòmiques imperants en l’entorn socio-econòmic actual, i valorar les seves 
repercussions socials i educatives. 
3. Conceptualitzar y analitzar els principals enfocaments teòrics presents en Economia de l’Educació des 
dels seus orígens fins avui.  
4. Identificar els aspectes econòmics de l’educació, com la planificació, el finançament i les polítiques 
educatives, i analitzar els models més rellevants.  
5. Analitzar i valorar els efectes de l’educació en l’activitat econòmica a nivell del creixement, el 
desenvolupament, la producció i l’ocupació. 
6. Analitzar els processos d’organització i gestió econòmica dels centres educatius, i elaborar mecanismes 
per a gestionar econòmicament les activitats educatives 
7. Valorar positivament les competències pròpies del professional de l’ educació en temes econòmics, per 
a planificar, organitzar i gestionar processos educatius amb eficàcia.     
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 1. Anàlisi econòmic de l'educació. 
1.1. Introducció a l’economia.  
1.2. Tendències actuals en el pensament econòmic. 
1.3. Globalització, societat i educació 
 
2. Economia de l’Educació: bases teòriques i desenvolupaments. 
2.1. Concepte i orígens de l'economia de l'educació. 
2.2. Teoria del Capital Humà. 
2.3. Teoria del filtre. 
2.4. Teoria de les actituds. 
2.5. Teories de la segmentació dels mercats de treball. 
2.6. Educació i creixement econòmic. 
2.7. Noves orientacions en economia de l'educació. 
 
3. Educació, mercat de treball i ocupació. 
3.1. Relacions entre educació i ocupació. 
3.2. Característiques del mercat de treball. 
3.3. El fenomen de l’atur. 
3.4. Polítiques d’ocupació. 
3.5. El rol de l’educació en el mercat de treball. 
 
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. Anàlisi econòmica dels centres educatius: elaboració de pressupostos. 
4.5. Costos de l'educació a Espanya i a Catalunya. 
 
5. Oferta i demanda d'educació. 
5.1. Oferta i demanda d'educació. Factors determinants. 
5.2. Plantejaments actuals de la teoria del  Capital Humà sobre l'oferta i la demanda l'educació. 
5.3. Planificació de les necessitats de força de treball. . 
5.4. Evolució de l'oferta i la demanda d'educació. 



5.5. Oferta i demanda d'educació a Espanya i a Catalunya. 
 
6. Finançament de l'educació. 
6.1. Intervenció del sector públic en educació. 
6.2. Finançament de l'educació superior. 
6.3. Equitat i educació. 
6.4. Programes d'ajut financer a estudiants: beques, crèdits i xecs. 
6.5. Finançament de l'educació a Europa, Espanya i Catalunya.         
 
3. Avaluació 
Participació activa a classes i seminaris 
Prova escrita 
Treball d'anàlisi o recerca sobre un tema de l'assignatura (en grup) 
Pràctiques individuals 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
•Dossier de textos seleccionats: un dossier per tema, amb articles i textos bàsics. 
•Guia per a les pràctiques i seminaris. 
•Guia per al treball de l’assignatura 
•Selecció d’obres de referència 
•Selecció de videos 
•Pàgines web: dades sobre costos, demanda i finançament de l’educació. 
  
L'assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual, a on es trobaran tots els materials de treball 
esmentats 
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