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II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA 

 

Al finalitzar l’assignatura, l’alumne serà capaç de: 

 

- Comprendre texts econòmics de revistes i diaris generals de economia 

-    Comprendre les diferencies pautes de creixement de una economia en el context 

social i polític concret 

-    Comprendre l`importància de l`economia i de determinació de la mateixa en les 

relacions socials 

- Entendre les diferencies de concepció de la regulació de les activitats econòmiques 

i la seva influencia en les activitats econòmiques  

- Aplicar aquest coneixements a situacions actuals  

- Emetre judicis sobre les diferencies del processos econòmics segons les forces 

productives dominants i la seva influencia en la política i la societat. 

 -  Presentar un informe simple sobre algun aspecte econòmic concret del país 

escollit 

 

 

 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR 

 



Competència 
 

Indicador específic de la competència 

Comunicació escrita - Capacitat de redactar textos amb correcció gramatical i bon 
estil 
- Capacitat d’expressar amb claredat i amb la terminologia 
adequada els coneixements adquirits en l’anàlisi dels 
problemes plantejats 

Comunicació oral  - Capacitat de presentar un tema a un auditori no 
especialista en economia 

 
Treball en grup  - Els estudiants hauran de presentar un tema treballat entre 

dos o mes persones per aprofundir en les formes de treball en 
grup. Acceptar criteris de altres, defensar els propis i arribar a 
un consens sobre punt de vistes diversos   



IV. METODOLOGIES DOCENTS D' ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
 
 
Activitats d’aprenentatge 
 

1. Presencials : 
- exposició del professor dels temes generals 
- resolució d’exercicis teòrics -pràctics prèviament resolt per els estudiants, en grup 

o individualment 
-  debats entre estudiants sobre el tema exposat i prèviament llegit o explicat 
- examen final oral i proves orals de presentació de un tema de la matèria . 

 2. No presencials tutoritzades:  
 exercicis per casa, lectures obligatòries -  

 
3. Autònomes:  
 activitats recomanades, lectures tècniques o no . 

 
     1. Individuals: treballs individuals escrits 
 2. En grup: treballs en grup sobre temes de la matèria 
 3. Oral: exposicions, debats,. 
 4. Escrita: Resum de les classes, comentari sobre texts, articles, llibres. 
 Síntesi des de un punt de vista econòmic de la lectura de un llibre  
Autoavaluació  

  
 
 
 
V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 
  
.  

 
Setembre  
21    presentació programa, professors i bibliografia   
23  Conceptes bàsics de economia i indicadors macro- econòmics  
25  L`economia dels Song : El procés de transformació des de una economia agrària a    
    una preindustrial  o la revolució perduda  
30   L`oferta i la demanda del mercat 

Octubre 
2  L`economia de l`època maoista  
7  Elasticitats de demanda i oferta: influencia en els mercats i els preus   
9  La Reforma de 1978 o el canvi de sistema  
 
A partir de la data el programa incorporarà l`evolució de l`economia xinesa actual, des 
de un punt de vista de les variables econòmiques mes significatives  
 
14 
16 



21 
23 
 

Novembre  
 
4 
6 
11 
13 
18 
20 
25 
27 
 

Decembre 
4 
9 
16 
18 
23 
 
 
Bibliografia 
General 
Anuarios Asia-Pacífico 2004, 2005 y 2006 Ed. Casa Ásia. Cidob, R. I. Elcano. 
Bustelo, P.; Delage, F. (coord.) 2002. “El nuevo orden internacional en Asia”. Ediciones 
Pirámide, Madrid 
Jensana Tanehashi,A. (2004), “Empresas y negocios en Asia Oriental”, UOC, Barcelona. 
 
Anuarios Asia-Pacífico 2004, 2005, 2006 y 2007.  Ed. Casa Ásia, Cidob, R. I. Elcano. 
China 
Bregolat, Eugenio (2007):  “La segunda revolución china”, Ed. Destino, Barcelona 
Domenach, Jean-Luch (2006). “¿Adónde va China?.Ed. Paidos, Barcelona 
Domingo, Rafael, ed. (2007): “China, el dragón rampante, panorama político, 
económico y jurídico”, Thomson-Aranzadi 
Cacho, Luis (2006): “Presencia económica española en China: perspectivas para el 
futuro”, Círculo de empresarios, Madrid 
Fishnan, Ted C. (2006): “China S.A., cómo la nueva potencia industrial desafía al 
mundo” Debate, Barcelona. 
Lemoine François (2007): “La economia china”. Alianza Editorial, Madrid 
McGregor, James (2006): “China, mil millones de consumidores”, Ed. Robinbook, 
Barcelona 
a 
Varios autores (2005), “Asia, El poder del Siglo XXI”, Dossier La Vanguardia nº 16, 
Barcelona. 



Worldwatch Institute: “El estado del mundo 2006”, Tema central La China y la India , 
Ed catalana, Unescocat, Barcelona. 
 
Bibliografía especifica 
-Bustelo P., y Fernandez J. “ La economía china ante el siglo XXI”. Ed. Síntesis 
-Gernet J. El mundo chino.  Edi. Crítica. Capítulos dedicados a economía del siglo XX:  
-Jones E.L. “ El crecimiento recurrente”. Capitulo dedicado a la China.:  
-Jung Chang, Cisnes Salvajes,  Circe. Todo para la Revolución Cultural i el Gran Salto 
adelante. Obligatorio hacer un resumen del libro de 5 páginas. 
- Fisac T. “ China en transición, sociedad, cultura, política y economía”. Ed. Bellaterra 
Capitulo de economía. 
De obligatoria consulta: 
Banco Mundial: www.worldbank.org.  
PNUD: www.undp.org 
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDRO5_sp_HDI.pdf . 
ICEX :  http://www.icex.es/staticFiles/Pekin%20diciembre 10697 .pdf 
http://www.spainbusiness.com. Boletín mensual del Banco de España : 
http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0508.pdf 
Lectura no técnicas : Recomendada según interés de los alumnos. 
Menzies Gavin, El año en que China descubrió el mundo. Grijalbo  
Yuan Gao, Las 36 estrategias chinas. Edaf 
Lee L. Adios a mi concubina. Edic. B  
Moyan, Sorjo Rojo. Ed Muchnick  
-Fanjul “ Revolución en la Revolución. China del maoísmo a la era de la reforma”  
Alianza 
-Ci Jiwei, De la utopía al hedonismo. Dialéctica de la Revolución china. Cap. 1 El rodeo 
al capitalismo. Ed. Bellaterra. 
-Dickson Bruce J., Red Capitalits in China. The party, private 
entrepreneurs,...Cambridge University Press. 2003 
La OECD, el Banco Mundial, la Oficina comercial de España en China, dependiente de 
la Embajada española en el país publican un informe anual , detallado y completo del 
país. Casaasia, Iberglobal y Asiared tienen fichas e información actualizada de la 
marcha del país así como conexión a los diarios en inglés en China. Se indicará las 
partes relevantes para cada tema. 

                           
 
 
 



VI. AVALUACIÓ 

 
Especificar; 

-30 % participació a classe , es necessita un 70 % de assistència mínima  
- 30 % presentació en Power Point de un aspecte del programa, en grup  
- 30% presentació escrita de un text de 20 pagines 
- 10 % examen oral si es necessari sobre els temes treballats a classe 


