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Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat les assignatures "Introducció a l'economia", "Economia
Internacional" i "Política Econòmica", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l'economia i un
coneixement dels grans trets de l'evolució de l'economia mundial i les relacions internacionals.

Objectius

una aproximació als processos de desenvolupament i subdesenvolupament.
entendre el conceptes i nivells de desenvolupament.
manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic,
comprendre els aspectes mes rellevants dels processos de desenvolupament.

Competències

Economia
Analitzar els fets econòmics i les polítiques en relació amb el desenvolupament econòmic.
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 que comprèn en profunditat les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar les relacions entre desenvolupament econòmic i medi ambient.
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.
Interpretar la complexitat de la sostenibilitat i interpretar els processos de canvi, des de la perspectiva
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Interpretar la complexitat de la sostenibilitat i interpretar els processos de canvi, des de la perspectiva
del desenvolupament sostenible.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Relacionar els mecanismes i les institucions de cooperació per al desenvolupament.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Continguts

TEMA 1. - Concepte de Desenvolupament i límits del Desenvolupament

TEMA 2. - La gènesi del subdesenvolupament: aproximació històrica

TEMA 3. - Teories del desenvolupament i del subdesenvolupament.

TEMA 4. - Població. Migracions, Formació

TEMA 5 - Pobresa, Alimentació, nutrició i salut

TEMA 6. - Institucions

TEMA 7. - Aproximació metodològica als programes de desenvolupament

TEMA 7. - La crisi actual i les seves implicacions en el desenvolupament

Metodologia

Classes magistrals

Classes pràctiques

Presentació d'un article o capítol d'un llibre.

Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es presenten a classe.

Presentació oral i treball escrit d'un autor

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1,2 1, 4, 6, 9

Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Presentació treballs 15 0,6 2, 3, 5, 7, 8, 10

Tutories i seguiment 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Tipus: Autònomes

Lectura i estudi del material 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Avaluació mixta.
• Examen final (70% de la nota final).
• Presentació d'un article o capítol d'un llibre. Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es
presenten a classe. Presentació oral i treball escrit d'un autor (30% de la nota final).

L'assignatura s'aprova amb una nota final mínima de 5 sempre que a l'examen final es tingui una nota de 4 o
superior.

En el cas d'una nota final inferior a 4 o una nota de l'examen escrit inferior a 4, l'estudiant haurà de tornar a fer
l'assignatura en el següent curs.

Per aquells estudiants que hagin obtingut una nota final que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una
re-avaluació. Aquesta re-avaluació es farà en la darrera setmana del semestre. 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 es considera com a "No Presentat" a la assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d'avalua
continuada ja no pot optar a un "no presentat".

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen Final 70% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentacions i respostes a preguntes 30% de la nota final 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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