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OBJECTIUS:  
 
L'economia es defineix com l'estudi de l'assignació de recursos escassos entre fins alternatius. És a 
dir, analitza per què es fa una elecció determinada que implica la renuncia d'altres opcions. Així 
doncs, l'economia estudia com s'assignen els recursos escassos entre la producció dels diferents 
béns i serveis i com aquesta producció es distribueix entre els individus.  
 
En el marc d'aquesta definició d'Economia, l'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als 
alumnes els coneixements bàsics que els permetin entendre i analitzar el comportament dels diferents 
agents econòmics, així com les relacions que s'estableixen entre ells. Per això, al llarg del curs es 
preten que els alumnes assoleixin la perfecta comprensió dels principals conceptes econòmics que 
juntament amb l'estudi dels diferents models faran possible determinar quina és la millor elecció dels 
agents econòmics i com afecta al nivell de producció, ocupació, etc... la variació en les decisions i la 
modificació d'algunes de les variables. Tanmateix, per assolir una major comprensió els models 
estudiats suposaran una simplificació de la realitat sense que això signifiqui renunciar a una anàlisi 
rigurosa.   
    
 
 
 PROGRAMA DE TEORIA:  
 
 1. Introducció.  
 1.1 L'economia: àmbit i objecte.  
 1.2 Instruments i conceptes emprats en l'anàlisi econòmica  
 
 2. Microeconomia.  
 2.1 El mercat, la demanda i l'oferta: una primera aproximació.  
 2.2 La teoria del consumidor.   
 2.3 La teoria de la producció.   
 2.4 L'oferta i la fixació dels preus.   
 
 3. Macroeconomia.  
 3.1 Conceptes bàsics.  
 3.2 Teoria de la determinació de la producció  
 3.3 El mercat del diner: Usos del diner.La política monetària.  
 3.4 Preus, inflació i mercat de treball.  
 3.5 El sector exterior.  
 3.6 Els pressupostos de l'Estat.   
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