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PROGRAMA  
 
 

[Aquest programa és una continuació del programa del primer 
semestre elaborat per les professores Lidia Andrés  i Maria Cervini per 

a la part de microeconomia] 
 
 

Objectius del curs 
 

1) Proporcionar una base analítica per entendre el funcionament de les 
economies actuals, i familiaritzar l’alumne amb les fonts d’informació més 
rellevants.  

2) Proporcionar les eines necessàries per seguir els cursos amb contingut 
econòmic de les titulacions que ofereix la Facultat. 

3) Desenvolupar competències científiques: capacitat d’anàlisi, incloent anàlisi 
gràfica; interpretació d’indicadors econòmics i avaluació dels efectes 
d’algunes decisions polítiques sobre l’entorn econòmic. 

 
Procediments 
 

L’assignatura es desenvoluparà a partir de les sessions del professorat a 
classe, de les sessions de problemes, i del treball particular de l’alumne. En 
aquest sentit, s’espera que l’alumne, dediqui de mitjana 4-5 hores 
setmanals a l’estudi (individual o en petits equips) d’aquesta matèria, a la 
lectura i realització de problemes. 

  
Temari 
 

El temari comprèn els apartats fonamentals i essencials per comprendre el 
funcionament econòmic de la societat. Aquests apartats són comuns a tots 
els manuals d’introducció a l’economia que es detallen més avall i que són 
un recurs bàsic pel seguiment del curs. No es pressuposa cap coneixement 
previ d’economia. L’enfocament és alhora teòric i pràctic, i a cada tema 
s’incorpora la discussió de fets actuals, il·lustrant l’aplicació dels conceptes 
teòrics per tal d’entendre’n les causes i les conseqüències. 

 
Tema 7. Indicadors macroeconòmics i comptabilitat nacional. 



Tema 8. La determinació de la renda nacional. 
Tema 9. El diner, el sistema financer, els tipus d’interès i la política monetària. 
Tema 10. Demanda i Oferta Agregades. La política fiscal. 
Tema 11. Problemes actuals. Atur, Inflació, dèficit públic. 
Tema 12. Economia internacional 
 
 
Bibliografía bàsica i altres recursos 
 

Els manuals que segueixen desenvolupen els apartats del temari indicat. 
Gairebé tots contenen a més a més exercicis i problemes i preguntes al final 
de cada capítol per tal d’ajudar a assimilar els conceptes teòrics i 
desenvolupar la capacitat autònoma d’anàlisi de l’alumne. Alguns d’ells 
tenen a més a més les respostes a almenys alguns dels exercicis.  

 
BEGG, D., Fischer, S. i Dornbusch, R., “Economía”, 8ª ed., Mc Graw Hill, 
2005. 
BLANCO, J.M. y J. Aznar. “Introducción a la economía” . 4ª ed. MC Graw 
Hill. 2004 [RECOMANAT] 
FRANK, R. I B. Bernanke, “Principios de Economía”, McGraw Hill 2003.  
KRUGMAN, P. i R. Wells, “Introducción a la Economía. Microeconomia”, Ed. 
Reverté, 2006 
MANKIW, Gregory N. “Principios de Economía” 3ª ed., Mc. Graw Hill. 
2004  [RECOMANAT] 
MOCHON, Francisco. “ECONOMÍA: Teoría y política” 5ª ed., Mc. Graw 
Hill. 2005 
SAMUELSON, Paul i W. Nordhaus, “Economía.” 18ª ed., Mc. Graw Hill. 
2006 
TORRES López, J. “Economía política”, Ed. Pirámide, Madrid 2005 
 
Alguns d’aquests manuals estan vinculats a recursos per l’estudi mitjançant 
Internet. Per exemple, permeten la realització de proves multiresposta, amb 
correcció immediata. 
Mochón (en castellà): 
http://www.mcgraw-hill.es/mochon/alumnos.html 
Samuelson (en castellà): 
http://www.mhe.es/universidad/economia/samuelson/estudiante.html 
Begg, Fischer i Dornbusch (en anglès): 
http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0077099478/student_view0/chapter3/self-test_questions.html 
Krugman: (en anglès):  
http://bcs.worthpublishers.com/krugmanwells_econ/default.asp?s=&n=&i=&
v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0 
Mankiw (en anglès) 
http://www.swlearning.com/economics/mankiw/principles2e/student/comple
teindex.html 
 

 La bibliografia es concretarà tema a tema. 
 
Avaluació 
 

Aquesta segona part de l’assignatura és un 50% de la nota final de 
l’assignatura. L’avaluació consistirà en la realització d’un examen eliminatori 
(probablement tipus test) al mes de juny d’aquesta part o bé de tota 
l’assignatura si no es va superar la part de microeconomia al febrer.  

 



Per superar amb èxit aquesta assignatura s’ha d’aconseguir una mitjana de 
5 punts entre les dues parts, tenint en compte que només es calcularà 
aquesta mitjana amb una nota mínima de 4 punts en una de les parts. Si un 
alumne no supera (menys de 4 punts) alguna de les parts podrà examinar-
se al setembre només de la part suspesa, o bé haurà d’examinar-se de tota 
l’assignatura per tal de superar-la dins del curs acadèmic. En cas de superar 
només una part a la convocatòria de juny, tingueu en compte que a les 
llistes oficials de notes (expedient) us apareixerà un ‘suspès’.  

 
Val a dir que, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar una prova 
voluntària al mes d’abril, la data exacta de realització es determinarà al llarg 
del curs entre la professora i els alumnes, i tindrà lloc dins de l’horari de 
classe.  

 
Tutories  
 

A concretar 


