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PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
 
1. La demanda, l’oferta i el mercat. 
 
2. La corba de demanda: ajustaments a les variacions dels preus i la renda. 
 
3. La teoria del consumidor. 
 
4. La tecnologia de l’empresa. 
 
5. Les corbes de costos i la decisió de produir. 
 
6. L’estructura de mercats: competència perfecta. 
 
7. L’empresa monopolista 
 
8. Competència imperfecta: Oligopoli. 
 
9. Introducció a la macroeconomia i a la comptabilitat nacional. 
 
10. El mercat de béns i serveis. La producció i la demanda agregada: un model simple 

de renda - despesa. 
 
11. Política fiscal en un model simple de renda – despesa. 
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DOCENCIA VIRTUAL TUTORITZADA 
 
Degut a la implantació del nou Grau en Enginyeria Informàtica, que comporta 
l’extinció dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i d’Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Gestió, el curs acadèmic 2012/13 les assignatures de segon 
curs d’aquestes dues titulacions s’impartiran seguint un model docent exclusivament 
VIRTUAL. Per aquest curs docent 2012/13, ja no es faran tutories presencials i només hi 
haurà les dues convocatòries d’examen. 
 
La docència virtual tutoritzada es durà a terme a través del Campus Virtual de la UAB. 
Aquest és el mitjà a través del qual els estudiants es podran comunicar amb el 
professor. Tots els materials i activitats de l’assignatura es lliuraran a través del Campus 
Virtual. També es pot utilitzar el Campus virtual per fer tutories virtuals.  
Es recomana connectar-se amb freqüència per tal d’estar al dia de tota la informació 
referent a la dinàmica de l’assignatura. 
 
L’alumne pot també contactar amb el professor a través del seu e-mail institucional 
per a dur a terme les tutories virtuals. Tantmateix, si l’alumne ho considera necessari pot 
optar per demanar al professor una tutoria presencial per resoldre dubtes referents al 
temari de l’assiganatura. L’horari de les tutories presencials serà fixat a conveniència 
entre l’alumne i el professor.  
 
RECORDEU QUE AQUEST ÉS EL DARRER ANY EN EL QUE S’IMPARTEIX 
L’ASSIGNATURA. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: METODOLOGIA, CRITERIS I DATES 
 
Aquesta assignatura s’aprova fent un examen final i obtenint una qualificació superior 
o igual a 5 punts sobre un total de 10. Hi ha dues convocatòries per a realizar aquest 
examen: 
1 convocatòria: dimarts dia 3 de febrer de 2013  a les 16:00 
2 convocatòria: dijous dia 4 de juliol de 2013  a les 10:00 
 
 
Addicionalment, i depenent del nombre d’alumnes matriculats es podrà dur a terme 
durant el semestre una prova voluntària que consistirà en respondre 15 preguntes tipus 
test sobre la totalitat del temari.   
Aquesta prova NO allibera matèria, però si l’alumne la supera obtenint una nota 
superior o igual a 5 se li sumarà 1 punt a la nota obtinguda en l’examen final. La nota 
final no serà superior a 10 punts. El dia i hora de la prova serà anunciada a través del 
Campus Virtual. 
 
RECORDEU QUE AQUEST ÉS L’ÚLTIM ANY PER SUPERAR AQUESTA ASSIGNATURA. 
 
OBSERVACIONS FINALS 
 
Durant el curs 2013-21014 el pla d’estudis actic s’haurà extingit definitivament. Per tant, 
l’alumnat que no n’hagi superat aquesta assignatura, ha de continuar els estudis en el 
nou grau, amb el reconeixement de crèdits que s’hagi establert en la corresponent 
taula d’adaptació. 
 


