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A. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A LA FORMACIÓ DELS 

PEDAGOGS I PEDAGOGES 
 

Aquesta matèria pretén 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, amb 
la finalitat de possibilitar una intervenció eficaç en els diferents àmbits de l’educació 
des d’una òptica econòmica  

Les realitats socio-educatives que es relacionen amb la matèria són els contextos 
on es pot donar intervenció educativa, fonamentalment de caire formal –educació 
obligatòria i post-obligatòria- però també de tipus no formal –lleure, formació en i pel 
treball, ...-  

Les funcions del pedagog més relacionades amb l’Economia de l’Educació són les 
de planificació, gestió, organització i direcció, assessorament, avaluació i recerca. Des 
de l’assignatura es treballen les competències que permeten desenvolupar la vessant 
econòmica d’aquestes funcions; per exemple, es generen aprenentatges per a la gestió 
econòmica de programes educatius (elaboració de pressupostos), per a la identificació 
de costos i rendiments, per a l’anàlisi de l’equitat de les polítiques educatives, per a la 
valoració de diferents sistemes de finançament, etc. 

L’Economia de l’Educació es relaciona directament amb altres assignatures de la 
titulació com Educació Comparada, Política i Legislació Educativa, Planificació i 
Supervisió del Sistema Educatiu i Gestió de Recursos en Institucions Educatives. Per 
aquest motiu s’establiràn vincles d’unió amb algunes d’aquestes assignatures, en 
concret amb Política i Legislació Educativa; així, es coordinaràn aquells continguts 
presents en les dues assignatures i es realitzaràn activitats conjuntes, per facilitar 
l’assoliment de les competències comunes per part dels estudinats. 

.  
 

B. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR 
 
Objectius Competències que s’hi relacionen 

1. Conceptualitzar la 
ciència econòmica en 
funció dels seus 
elements, 
característiques i 
àmbits principals, 
com a base de 
l‘Economia de 
l’Educació. 

- Competència professional d’interpretació de les informacions 
de l’àmbit educatiu. 
 Utilitzar hàbits de treball personal amb fonts diverses d’informació i 

potser contradictòries 

 Analitzar i valorar estudis, informes i recerques bàsiques i aplicades 

 Analitzar i interpretar diferents teories i polítiques educatives 

 
 

2. Analitzar les 
principals 

-Competència professional d’anàlisi dels fenòmens educatius 
- Revisar i seleccionar fonts d’informació. 



tendències 
econòmiques 
imperants en 
l’entorn socio-
econòmic 
actual, i valorar 
les seves 
repercussions 
socials i 
educatives. 
 

- Discriminar oportunament la informació rellevant de la que no ho 
és 

- Competència professional d’interpretació de les informacions 
de l’àmbit educatiu. 
 Conèixer la realitat social i educativa  prendre posició respecte a fets 

socials rellevants 

 Analitzar críticament la complexitat socioeducativa de la societat 
actual 

 Tenir una visió global i capacitat de resposta a problemes de 
l’educació actuals 

 Manifestar un pensament crític: emetre opinions pròpies argumentades 

 
3. 
Conceptualitzar 
y analitzar els 
principals 
enfocaments 
teòrics presents 
en Economia de 
l’Educació des 
dels seus 
orígens fins 
avui. 
 

- Competència professional d’anàlisi dels fenòmens educatius. 
 Utilitzar el procediment adequat a la informació i requeriments 

 Revisar i seleccionar fonts d’informació. 

 Discriminar oportunament la informació rellevant de la que no ho és 

 
- Competència professional d’interpretació de les informacions 
de l’àmbit educatiu. 
 Utilitzar hàbits de treball personal amb fonts diverses d’informació i 

potser contradictòries 

 Analitzar i valorar estudis, informes i recerques bàsiques i aplicades 

 Analitzar i interpretar diferents teories i polítiques educatives 

 
4. Identificar els 
principals 
aspectes 
econòmics de 
l’educació, com 
la planificació, 
el finançament i 
les polítiques 
educatives, i 
analitzar els 
models més 
rellevants. 
 

- Competència professional d’interpretació de les informacions 
de l’àmbit educatiu. 
 Saber utilitzar els coneixements per comprendre situacions educatives 

i donar-hi resposta 

 Analitzar i interpretar diferents teories i polítiques educatives 

 Analitzar i interpretar les lleis educatives i el mateix sistema educatiu 
 Entendre, explicar i interpretar els debats que sobre l’educació 

apareixen regularment 
 Manifestar un pensament crític: emetre opinions pròpies argumentades 

- Competència professional de recerca i innovació educativa 
 Identificar contextos educatius que requereixen la producció de nou 

coneixement per la seva millora 

 Elaborar el disseny adient per a abordar la situació identificada i 
eventualment promoure el canvi 

- Competència professional de comunicació. 
 Estructurar missatges (orals, escrits o “audiovisuals”) i saber-los 

adequar als mitjans tecnològics per què garanteixin una comunicació 
coherent, eficaç i comprensible. 

 Utilitzar amb suficient fluïdesa els mitjans tecnològics tot adequant la 
llengua al context comunicatiu que es genera 



 
5. Analitzar i valorar Competència professional d’interpretació de les informacions 

eball personal amb fonts diverses d’informació i 

 dis, informes i recerques bàsiques i aplicades 

 sobre l’educació 

 t crític: emetre opinions pròpies argumentades 

u 

 a abordar la situació identificada i 

 

els efectes de 
l’educació en 
l’activitat econòmica 
a nivell del 
creixement, el 
desenvolupament, la 
producció i 
l’ocupació. apareix

- 
de l’àmbit educatiu. 
 Utilitzar hàbits de tr

potser contradictòries 

Analitzar i valorar estu

 Analitzar i interpretar diferents teories  educatives 

 Entendre, explicar i interpretar els debats que
en regularment 

Manifestar un pensamen

- Competència professional de recerca i innovació educativa 
 Identificar contextos educatius que requereixen la producció de no

coneixement per la seva millora 

Elaborar el disseny adient per 
eventualment promoure el canvi 

6. Analitzar els Competència professional de disseny d’accions educatives 

upar una acció 

 
 recursos. 

tribució i 

processos 
d’organització i 
gestió 
econòmica dels 
centres 
educatius, i 
elaborar 
mecanismes per 
a gestionar 
econòmicament 
les activitats 
educatives 

- 
 Revisar la coherència interna i externa del disseny 

 Preveure tots els elements necessaris per a desenvol
educativa,especialment els recursos econòmics 
Assegurar la viabilitat –econòmica- del disseny 

- Competència professional de gestió i us de
 Utilitzar criteris de rendibilitat en l’adquisició, maneig, dis

 control dels recursos

 Discriminar els diferents tipus de recursos en funció de criteris ad hoc 
- Competència professional de presa de decisions 
 Identificar i concretar la decisió que cal prendre 

 Fer el seguiment i control de la decisió 

 
7. Valorar 

amb 

Competència professional d’orientació i acompanyament 

ors i 

 la institució / 

s que realitza 

 

positivament les 
competències 
pròpies del 
professional de 
l’ educació en 
temes 
econòmics, per 
a planificar, 
organitzar i 
gestionar 
processos 
educatius 
eficàcia. 
 

- 
 Considerar totes les accions educatives i tots els agents implicats 
 Treballar col·laborativament amb els participants, docents, formad

altres agents educatius 
- Competència professional de comportament ètic 
 Es compromet i s’implica amb els principis educatius de

organització en la que treballa i en la que estudia 

 Aplicar el codi deontològic en el desenvolupament de la seva tasca 
professional i per tant de les propostes o accion

  

 

 



 
. CONTINGUTS 

1.  l'educació. 
1.1. Introducció a l’economia.  

ent econòmic. 
cació 

ques i desenvolupaments. 
.1. Concepte i orígens de l'economia de l'educació. 

entació dels mercats de treball. 
econòmic. 

.1. Relacions entre educació i ocupació. 

 el mercat de treball. 

.1. Rendiments de l'educació. 

s centres educatius: elaboració de pressupostos. 
nya i a Catalunya. 

.1. Oferta i demanda d'educació. Factors determinants. 
teoria del  Capital Humà sobre l'oferta i la demanda 

ó de l'oferta i la demanda d'educació. 
a. 

.1. Intervenció del sector públic en educació. 
 superior. 

: beques, crèdits i xecs. 
ucació a Europa, Espanya i Catalunya. 

 
D. PLA DE TREBALL 
 

C
 
Anàlisi econòmic de

1.2. Tendències actuals en el pensam
1.3. Globalització, societat i edu
 
2. Economia de l’Educació: bases teòri
2
2.2. Teoria del Capital Humà. 
2.3. Teoria del filtre. 
2.4. Teoria de les actituds. 
2.5. Teories de la segm
2.6. Educació i creixement 
2.7. Noves orientacions en economia de l'educació. 
 
3. Educació, mercat de treball i ocupació. 
3
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
 
4. Els costos de l'educació. 
4
4.2. Costos de l'educació. 
4.3. Rendibilitat de l'educació. 
4.4. Anàlisi econòmica del
4.5. Costos de l'educació a Espa
 
5. Oferta i demanda d'educació. 
5
5.2. Plantejaments actuals de la 
l'educació. 
5.3. Planificació de les necessitats de força de treball. . 
5.4. Evoluci
5.5. Oferta i demanda d'educació a Espanya i a Cataluny
 
6. Finançament de l'educació. 
6
6.2. Finançament de l'educació
6.3. Equitat i educació. 
6.4. Programes d'ajut financer a estudiants
6.5. Finançament de l'ed
 

 



PL
TR LL PRESENCIAL 

E-A 
DIRIGIT 

E-A 
AUTONOM 

TOTAL A DE E-A 
EBA

ESTUDIANT  35 h 7 h 32 h 6 134 h 
PROFESSORA 112 h 42 h 30 h 40 h 

 
  
DISTRIBUCIÓ DE TASQUES I HORES ESTIMADES 

Estudiant Classe magistral: 
ila, pren 

Exàmen: 
Resol 

 

Seminaris: 
Presenta, debat, 

 
osa. 

Cine-fòrum: 
Debat, contrasta, 

 
E-A PRESENCIAL 

Assim
notes, planteja 
dubtes, demana 
ampliacions 

problemes contrasta, 
analitza, 
comparteix
opina, exp

analitza, 
sintetitza. 

35 h 2h 2h 24 h 7 h 
Professora Explicació: 

.2 
.6 

.5 

Exàmen 
 1: 1.3 

.3 

Cine-fòrum: 
a 3: 3.2 tema 1: 1.1- 1

tema 2: 2.1-2
tema 3: 3.1-3.4-3
tema 4 
tema 5: 5.1-5.2 
tema 6: 

Seminaris1: 
tema
tema 3: 3.2-3
tema 4: 4.2 
tema 6: 6.4 

tem

42 h 2h 14h 2h 24 h 
 

 DIRIGIT 
Estudiant Treball en grup: 

Busca documents, 
Lectures: 
Analitza 

t, 
 

Tutories: 
Presenta, 

 

Estudis de cas: 
Revisa, analitza, 

E-A

contrasta, debat, 
analitza, resol, 
exposa 

criticamen
sintetitza,
valora 

contrasta, 
analitza, 
comparteix
opina. 

contrasta, resol, 
exposa 

67 h 10 h 25 h 30 h 2 h 
Professora Treball en grup2 Lectures 

ades 
s 

encials i 
Estudi de cas: 

.4. orient
Tutorie
pres
virtuals 

tema 4: 4.2, 4

30 h 15 h 4 h 6 h 5h 
 

 AUTÒNO
Estudiant Estudi personal: 

rganització dels 
Tutoría 
lliure 

Lectures 
d’ampliació 

Recerca 
d’informació 

 

E-A M 

auto
materials i preparació 
d’exàmens 

adicional

32 h  5 h 20 h 2h 5h 
Professora res 

ració classes 
ens 

   Tutories lliu
Prepa
Preparació exàm
Coordinació amb altres 
professors 

                                                           
1 Desdoblament del grup 
2 Treball en petit grup. Petita recerca sobre un dels temes propossats a partir del temari de l’assignatura. 
Es calcula una dedicació de tres tutories de 20 m. per grup de treball 



40 h   40 h  
 

 
E. AVALUACIÓ. 

 CRITERIS Opció A Opció B
 

E-A PRESENCIAL Participació activa a classes i seminaris 
Prova escrita 

60% 50% 

E-A DIRIGIT Participació activa 
Presentació de treballs, casos i informes 
de les lectures 

30% 40% 

E-A AUTÒNOM 10% 10% Informe d’autoevaluació 
 

. ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS. 
espatx: Edifici G6 - 148. Telf: 581 31 90 

 
G. MATERIALS 

• Dossier de textos seleccionats: un dossier per tema, amb esquemes dels continguts i 
articles i textos bàsics. 

• minari 
tge 

jo’, ‘Los lunes al sol’ –fragments- 
s, demanda i finançament de l’educació. 

. BIBLIOGRAFIA. 
ALCAIDE, M. - GONZÁLEZ, M. - FLÓREZ, I. (1996) Mercado

 
F
D
E-Mail: pilar.pineda@uab.es    

 

• Guia per a les lectures recomanades 
Guia per al treball en se

• Fitxes d’autoregulació de l’aprenenta
• Selecció d’obres de referència 
• Selecció de pel.lícules: ‘La crisis del traba
• Pàgines web: dades sobre costo
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