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Objectius 

Amb aquesta matèria es persegueix la finalitat de desenvolupar en els futurs professionals les 

competències bàsiques per a comprendre, analitzar i gestionar els aspectes econòmics dels processos 

educatius i per a valorar els efectes que l’educació genera en l’activitat econòmica. Els objectius que 

permetran assolir aquesta finalitat són:  

1.    Conceptualitzar la ciència econòmica en funció dels seus elements, característiques i 

àmbits principals, com a base que fonamenta l‘Economia de l’Educació.  

2.    Analitzar les principals tendències econòmiques imperants en l’entorn socio-

econòmic actual, i valorar les seves repercussions socials i educatives.  
3.    Conceptualitzar y analitzar els principals enfocaments teòrics presents en 

Economia de l’Educació des dels seus orígens fins avui.  
4.    Identificar els principals aspectes econòmics de l’educació, com la planificació, 

el finançament i les polítiques educatives, i analitzar els models més 

rellevants.  
5.    Analitzar i valorar els efectes de l’educació en l’activitat econòmica a nivell del 

creixement, el desenvolupament, la producció i l’ocupació.  
6.    Analitzar els processos d’organització i gestió econòmica dels centres 

educatius, i elaborar mecanismes per a gestionar econòmicament les activitats 

educatives.  
7.    Valorar positivament les competències pròpies del professional de l’ educació 

en temes econòmics, per a planificar, organitzar i gestionar processos 

educatius amb eficàcia. 

 

Temari 

1.       Anàlisi econòmic de l'educació.  

http://dewey.uab.es/webeducacio/www_gacademica/programes/Pedag_03/Econ_Ed.htm#Pineda
http://dewey.uab.es/webeducacio/www_gacademica/programes/Pedag_03/Econ_Ed.htm#Sala


1.1. Introducció a l’economia.  

1.2. Tendències actuals en el pensament econòmic.  

1.3. Globalització, societat i educació  

2. Economia de l’Educació: bases teòriques i desenvolupaments.  

2.1. Concepte i orígens de l'economia de l'educació.  

2.2. Teoria del Capital Humà.  

2.3. Teoria del filtre.  

2.4. Teoria de les actituds.  

2.5. Teories de la segmentació dels mercats de treball.  

2.6. Educació i creixement econòmic.  

2.7. Noves orientacions en economia de l'educació.  

3. Educació, mercat de treball i ocupació.  

3.1. Relacions entre educació i ocupació.  

3.2. Característiques del mercat de treball.  

3.3. El fenomen de l’atur.  

3.4. Polítiques d’ocupació.  

3.5. El rol de l’educació en el mercat de treball.  

4. Els costos de l'educació.  

4.1. Rendiments de l'educació.  

4.2. Costos de l'educació.  

4.3. Rendibilitat de l'educació.  

4.4. Anàlisi econòmica dels centres educatius: elaboració de pressupostos.  

4.5. Costos de l'educació a Espanya i a Catalunya.  

5. Oferta i demanda d'educació.  

5.1. Oferta i demanda d'educació. Factors determinants.  

5.2. Plantejaments actuals de la teoria del  Capital Humà sobre l'oferta i la demanda 
l'educació.  

5.3. Planificació de les necessitats de força de treball. .  



5.4. Evolució de l'oferta i la demanda d'educació.  

5.5. Oferta i demanda d'educació a Espanya i a Catalunya.  

6. Finançament de l'educació.  

6.1. Intervenció del sector públic en educació.  

6.2. Finançament de l'educació superior.  

6.3. Equitat i educació.  

6.4. Programes d'ajut financer a estudiants: beques, crèdits i xecs.  

6.5. Finançament de l'educació a Europa, Espanya i Catalunya. 

 

Metodologia 

a) La metodologia utilitzada serà expositiu-participativa, centrada en la intervenció i la 
dinàmica del propi grup-classe.  

b) Els estudiants llegiran i analitzaran les obres més rellevants de la matèria (veure 
bibliografia).  

c) Els crèdits pràctics es desenvoluparan en la realització de les següents activitats:  

- Debats sobre les lectures realitzades.  

- Activitats pràctiques d’aplicació dels continguts a la realitat educativa.  

- Realització d'un treball de recerca i/o d’aplicació sobre una de les temàtiques 
proposades, amb la tutorització de la professora.  

- Exposició al conjunt del grup-classe dels resultats més interessants de les activitats 
realitzades  

 

Avaluació 

L'avaluació serà la resultant de la valoració dels següents aspectes:  

* Assistència i participació activa a les classes.  

* Lectures realitzades i analitzades.  

* Realització d'activitats en relació als crèdits pràctics: treball, activitats pràctiques, 
debats i exposicions.  

* Realització d'una prova escrita.   

ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS. 

Despatx: Edifici G6 - 148         Telf: 581 31 90  E-mail: pilar.pineda@uab.es  
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Programa del professor Guillem Sala 

Objectius 

 

Temari 

Introducció.- El raonament econòmic sobre l’educació 

Tema 1.- Teories sobre les funcions econòmiques de l’educació. La Teoria del Capital 
Humà (TCH) 

1.1.- Orígen i principals característiques 

1.2.- Rendibilitat privada i social 

1.3.- TCH i certificació 

Tema 2.- Teories sobre les funcions econòmiques de l’educació. Principals evolucions 
posteriors 

2.1.- La teoria del senyal o credencialisme 

2.2.- La teoria de la recerca d’ocupació 

2.3.- Crítiques dels economistes institucionalistes 

2.4.- Les aportacions dels radicals 

Tema 3.- La construcció d’un model de síntesi sobre l’anàlisi de les funcions 
econòmiques de l’educació 

3.1.- Aproximacions a una síntesi: Carnoy, Levin, Franchi 

3.2.- El model de la multifuncionalitat o de la no-correspondència 

3.3.- La llei dels rendiments decreixents: l’escola de masses com a productora d’expectatives 

3.4.- L’escola de masses i la dialèctica entre oferta i demanda de qualificacions 

3.5.- La intel·ligència el saber i el coneixement com a recursos productius 

3.6.- El futur paper de l’escola en la producció de recursos humans 

Tema 4.- L’educació i el mercat de treball 

4.1.- Introducció: la formació de treballadors/es 

4.2.- Models productius, demandes de qualificacions i processos d’adquisicions de les 
qualificacions 



4.3.- Tendències del mercat de treball amb implicacions formatives (des de l’oferta) 

4.3.- Tendències del mercat de treball amb implicacions formatives (des de la demanda) 

4.4.- Del mercat de titols al mercat de competencies 

4.5.- El mercat de treball dels titulats de l’escola de masses. La inserció professional dels joves 

Tema 5.- El rendiment econòmic de l’educació 

5.1.- Educació i creixement econòmic 

5.2.- Educació i desenvolupament social 

5.3.- Anàlisi cost/benefici 

5.4.- Globalització i neoliberalisme: el "pastís" de l’economia 

Tema 6.- El finançament i els costos de l’educació 

6.1.- El mercat de l’educació (oferta, demanda, preu i mercaderia) 

6.2.- Els costos de l’educació 

6.3.- La despesa educativa al món: una aproximació comparativa 

6.4.- Models de finançament. 

6.5.- Eficiència i equitat 

Tema 7.- Globalització i educació. Elements de futur 

7.1.- El capitalisme informacional i les seves conseqüències sobre l'educació 

7.2.- "Fonamentalisme neolliberal" i tendències d’evolució internacional dels sistemes educatius 

7.3.- Globalització i desigualtats educatives 

Tema 8.- Elements per l’anàlisi econòmica d’un centre i/o programa de formació (Basat en 
un treball pràctic realitzat en grup) 

8.1.- Costos, finançament i despesa 

8.2.- Gestió econòmica 

 

Metodologia 

 

Avaluació 

Examen (70%) i treball de curs (30%) 



 

Bibliografia  

  

 
 


