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-- al final de cada llicó s'indica (entre parentesis i de forma
abreujada) la bibliografia necessaria per a estudiar-la; al final del
programa s'especifica la referencia de cada llibre. El signe * indica
que s'editara un dossier complementario
HISTORIA
1.

Econamia

ECONOMICA

MUNDIAL

de ¡'Eurapa

1 (Industrialització

Capitalista)

Pre-industrjal

Població i recursos en la histeria d'Europa.- La producció de
subsistencies: base tecnica i drets de propietat.- Diversitat regional
de les estructures agraries.(WRIGLEY,

caps.

1,2,3; DE VRIES, pp. 15-24, cap. 2 i pp.

2. Exp8nsió ultramarina
mode~na
(ss. XVI-XVIII)

j primera

fase

104-118)

de la industrjalitzaciÓ

EIs "descubriments"
i la formació deIs imperis iberics.- El comere
colonial europeu en els segles XVII i XVIII.- Canvis en el volum i la
composició de la demanda de béns de consum.- Industries velles i
innovació tecnica.
(DE VRIES,

cap. 6 i pp. 136-152;

3. Industrialització
procés.

capitalista:

*)

característigues

generals

del

Industrialització
i creixement econemic: una visió de
conjunt.- Aspectes demografics de la industrialització.Noves formes
d'empresa.- Formació de capital i sistema de credit.
(WRIGLEY,
4.

cap. 5; *)

IDdustrialjtzació

j creixement

ecanemjc

en el segle XIX (1)

Diversitat del procés d'industrialització
a Europa.- El creixement
econemic als Estats Units.- Inicis de la industrialització
del Japó.

(*)
5.

Industrjaljtzacj6

Repercussió
"paisos nous".(KENWOOD

&

i

crejxemeDt

ecaDemic

en el segle XIX (2)

mundial del procés d'industrialització.EIs
Les economies exportadores. El nou colonialisme.

LOUGHEED,

caps 8 i 9)
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Fluxos

econQmics

internacionals

en el segle XIX.

Principals corrents migratoris.- L'expansió de la inversió
exterior.- Comere exterior i polítiques comercials.- Configuració
sistema internacional de pagaments.

&

(KENWOOD
HISTORIA

LOUGHEED.

ECONOMICA

1 al

caps.

1. Crisi i transformacions

7)

11 (L'Economia

MUNDIAL

de les economies

mundial

2.

Crjsi

caps.

1

en el segle XX).

capitalistas

La depressió de finals del segle XIX.- Aspectes
Primera Guerra Mundial.- La inestabilitat econQmica
(ALDCROFT.

d'un

(1)

econom1CS de la
deIs anys vint.

i 2)

j transformacjons

de les economies

capjtaljstes

(2)

La crisi nord-americana
del 1929.- La depressió deIs anys trenta.Diferents reaccions davant deIs problemes causats per la depressió.
(ALDCROFT.
3.

cap. 3)

Una economja

de planifjcacj6

centraljtzada

L'economia de la Rússia soviética en els anys vint.- La
col.lectivitzaci6
de l'aSricultura.- Plans Quinquennals
i
industrialitzaci6
accelerada en els anys trenta.

4.

La Segona Guerra

Mundjal

j els anys de la reconstruccj6

EIs aspectes econQmics de la guerra.- La reconstrucció
d'Europa.- La reconstrucci6 económica del Jap6.

5.

(ALDCROFT.

cap. 4)

L'economja

jnternacjonal.

economica

1950-1975.

Establiment d'un nou marc institucional: els acords de Bretton
Woods. i el GATT.- El sistema monetari internacional.- Processos
d'integració económica a Europa.

&
.-''''.-._---~-(KENWOOD
.
6. Crejxement

LOUGHEED.

caps.

j desjgualtats

17 1 18)

en l'economja

mundjal.

Les economies occidentals.- Les economies
Evolucions divergents en el Tercer M6n.
(ALDCROFT.

caps. 5 i 6)

1950-1980

del "camp socialista".-

2)

Autor:

Michael

Titol:

Calculus

Editorial:

Spivak

Reverté

Localitzaci6:

Biblioteca

Observacions:

Aquest

Els capitols

més

Part

de funcions
111:

i estudi

Autor:

Miguel

Titol:
Funciones

(excepte

a l'alumne

d'Económiques)

en una variable

d'aquest

en el " mon deis números"

Estudi

8)

capitol

(capitols

curso

deis nombres

Limits

en un punt

les

reals.

i continuitat.

Teoremes

i en un interval

9,10,11) Derivabilitat

Dona

tancat.

i aplicacions

al cálcul

de funcions.

de Guzman

Problemas,

(Facultat

l'análisis

continues

gráfic

Socials

són els següentsj

i classificació.

11:

Part

3)

inclou

1: 1ntrodueix

Part

d'extrems

llibre

interesants

seves propietats

fonamentals

de Ciencies

y

Baldomero

conceptos

y

Rubio

métodos

del análisis

matemático

2.

y derivadas.

integrales

Editorial:
Localitzaci6:

Biblioteca

Observacions:

Llibre

complert.

X

4)

Fácil

de Matematiques

ciar sobre análisis

Editorial:Manuals

Un llibre
variables.

del curso Només

)(

5)

Autor:

en variable.

de Ciencies)

Holt ordenat

matematica

de la Universitat

Localitzaci6:Biblioteca

una i varies

(Facultat

d'entendre.

Autor: Joaquim M. Ortega
Títol:Introducció
a l'Analisi

Observacions:

U.A.B

de Ciencies

malt complert
El contingut

per alumnes

Autónoma
(Facultat

d'análisis
del llibre

que vulguin

de Barcelona

ampliar

de Ciencies)

matemática
supera

en

bastant

el nivell

apunts.

Taro Yamane

Titol:Matemáticas
Editorial:Ariel

para economistas
economia

Localitzaci6:Biblioteca

de Ciencies

4

Socials

(Facultat

d'Económiques)

i

