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Prerequisits

Es recomana:

Introducció a l'Economia

Matemàtiques I i II

Microeconomia I i II

Objectius

Aquesta assignatura constitueix l'últim curs de Microeconomia i, per tant, el principal objectiu és aprofundir en els
coneixements bàsics mitjançant els conceptes més avançats sobre decisions individuals i mercats.

Competències

Administració i Direcció d'Empreses
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.
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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.
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

Tema I: Decisió individual i risc

I.1 Risc i Incertessa. Preferències sobre loteries

I.2 Valor Esperat i utilitat esperada

I.3 Aversió al Risc

I.4 Contractes d'assegurances

Tema II: Decisió intertemporal

II.1 Preferències sobre consums temporals

II.2 Model de la utilitat descomptada. Impaciència

II.3 Tasa de descompte. Valor present i futur. Estalvi i prèstec

II.4 Equilibri intertemporal

Tema III: Anàlisi dels models clàsics de decisions individuals.

Tema IV: Externalitats

IV.1 Externalitats positives i negatives

IV.2 Externalitats en la producció i el consum

IV.3 Ineficiència del mercat

IV.4 Solucions: creació de mercats, imposició, integració d'empreses

Tema V: Bens Públics

V.1 Tipus de bens públics.

V.2 Ineficiència en la provisió de bens públics discrets
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V.2 Ineficiència en la provisió de bens públics discrets

V.3. Decisions per votació. Revelació de la disposició a pagar

V.4 Ineficiència en la provisió de bens públics contínuus

V.5. Asignacions de Lindhal

Tema VI: Economia de la informació

Tema VII: Decisions Socials

Metodologia

La metodologia inclou estudi, preparació i discussió d'exercicis, lectura de textos, classes magistrals, exercicis
en grup i tutories.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

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

Tipus: Autònomes

Estudi. Lectures Adicionals. Preparació Exercicis. Treball en grup 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'evaluació consisteix en activitats durant el curs (en forma d'avaluació parcial) per un 40 per cent i un exàmen
final per un 60 per cent. Per aquells estudiants que hagin obtingut en total una nota igual o superior a 4 i
inferior a 5, hi haurà una reevaluació. La nota de la reevaluació será qualitativa, amb dos posibles opcions:
apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica serà igual a 5. Si l'lumne obté un no apte, no
superarà la assignatura y la seva nota final serà la nota prèvia a la reevaluació.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació
de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat
d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura
quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest
procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix
curs acadèmic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exàmen Final 60 per cent 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Pràctiques i proves parcials 40 per cent 4 0,16 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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