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Microeconomia III

Codi: 102335
Crèdits ECTS: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2501572 Graduat en Administració i Direcció

d'Empreses

950 Graduat en Administració i Direcció

d'Empreses

OT 0 0

2501573 Graduat en Economia 952 Graduat en Economia OB 3 1

Prerequisits

Encara que no és obligatori, es recomana el coneixement de les assignatures Microeconomia I,
Microeconomia II.

Objectius

Aquesta assignatura constitueix l'últim curs de Microeconomia i, per tant, te com objectiu assolir els coneixements
bàsics d'aquesta materia i aprofundir en els conceptes més avançats sobre decisions individuals i mercats.

Competències

Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de
finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a
les empreses com per als seus proveïdors
Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de
competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.

Resultats d´aprenentatge

Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
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Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani
Identificar els errors dels mercats i definir els mecanismes correctors de la intervenció pública.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Ponderar la incidència del sector públic sobre l'activitat de les empreses i els consumidors.
Reconèixer el paper de la incertesa en la presa de decisions de consumidors i empreses.
Relacionar els aspectes intertemporals amb els processos de presa de decisions dels agents
econòmics.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.

Continguts

Parte I. Decisiones

1. Decisión individual bajo incertidumbre

Riesgo e Incertidumbre. Loterías. Valor Esperado. Utilidad Esperada. Aversión al Riesgo.

2. Decisión intertemporal

Decisiones en el tiempo. Tasa de descuento. Valor presente y futuro. Utilidad presente.

3. Discusiones sobre los modelos clásicos de elección.

Conductas no maximizadoras. Paradojas en la decisión bajo incertidumbre y ambigüedad. Inconsistencia
temporal. Preferencias no egoistas.

Parte II. Mercados

1. Externalidades

Externalidades en la producción y el consumo. Condiciones de eficiencia. Soluciones al fallo de mercado.

2. Bienes Públicos

Tipos de bienes públicos. Equilibrio y producción ineficiente en modelos discretos y continuos. Soluciones al
fallo de mercado.

Metodologia

El curs comprendrà:

i) Activitats complementàries de formació i motivació (experiments)

ii) Activitats fonamentals de comunicació i comprensió dels continguts teòrics (classes bàsiques)

iii) Activitats de recolçament en la comprensió dels continguts del curs (classes pràctiques)

iv) Activitats d'avaluació (examens)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Clases magistrales con soporte TIC 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutorías y seguimiento 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudio. Lecturas Adicionales. Preparación Ejercicios. Trabajo Grupo 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació consta de dos examens parcials i un exàmen final. El primer exàmen parcial cobreix la part I del
temari, i el segon exàmen cobreix la part II del temari.

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es
presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Un alumne només pot obtenir un "No Presentat" a la assignatura sempre i quan no hagi participat en cap de
les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No Presentat".

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen Final 60 por ciento 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Examen Parcial I 20 por ciento 2 0,08 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Examen Parcial II 20 por ciento 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Bibliografia

No hi ha un text únic per a l'assignatura. Es recomanaran diferents notes i textos per cobrir cada tema.
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