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1. DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ 
 

L’assignatura té per objectiu principal el coneixement de l’economia actual d’Espanya i la seva 

evolució recent, amb referència tant als fets econòmics com als processos que els han originat, 

incloses les decisions de política econòmica. Igualment es refereix a les interdependències amb 

l’àmbit de les institucions i els canvis polítics  i socials. El seu contingut combina la informació i la 

descripció amb l’anàlisi econòmica i la presentació de les aportacions més destacades, des d’una 

perspectiva plural, al coneixement i la interpretació d’aquesta realitat econòmica. 

El programa s’inicia amb un mòdul que, amb visió de conjunt i per períodes, es dedica a l’estudi de 

l’economia i la política econòmica des de la dècada dels seixanta del segle XX fins l’actualitat. En 

mòduls successius s’estudien el sector públic, el mercat de treball, l’estructura productiva i el sector 

exterior. 

La metodologia docent utilitza conferències, classes pràctiques, tutories monitoritzades, realització 

de treballs per part dels alumnes i defensa oral dels treballs. 

 

 

2. MÒDULS 
 

PRIMER  MÒDUL: EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 1959-2006 

1. El Pla d’Estabilització de 1959, les reformes dels primers anys seixanta  i el model 

econòmic del període 1961-73. 

2. Les “crisis del petroli” en els setanta i primers vuitanta, els Pactes de la Moncloa i la política 

d’ajust. 

3. L’expansió econòmica 1986-91 i la incorporació a la Comunitat Europea. 

4. La recessió 1992-94, el Tractat de la Unió Europea i el procés de convergència. 

5. L’expansió econòmica a partir de 1995. 

6. La unió monetària i el seu condicionament de la política econòmica. 

7. L’economia espanyola actual: competitivitat, ampliació de la Unió Europea i globalització. 

8. La distribució personal de la renda, la distribució territorial i la política regional. 

 



SEGON MÒDUL: EL SECTOR PÚBLIC 

1. Aproximació a les dimensions del sector públic, estructura per agents i descentralització. 

2. Els ingressos públics: les reformes fiscals. 

3. La despesa i el saldo pressupostari. 

4. La Seguretat Social i el sistema de pensions. 

5. El finançament de les Comunitats Autònomes. 

 

TERCER MÒDUL: EL MERCAT DE TREBALL 

1. Les taxes d’activitat i els canvis en la seva composició 

2. L’evolució de l’ocupació 

3. L’atur i els desajustos en el mercat de treball 

4. La flexibilització del mercat 

 

QUART MÒDUL: L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

1. Els factors de competitivitat 

2. El sector industrial i la política industrial 

3. El procés de terciarització: aspectes remarcables de les principals activitats de serveis 

4. El sistema financer: bancs i caixes d’estalvis 

5. El sector agrari i el desenvolupament rural 

 

CINQUÈ MÒDUL: EL SECTOR EXTERIOR 

1. La balança per compte corrent 

2. Els moviments de capital 
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Revista Cuadernos de Información Económica 

Revista Economistas 
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4. REFERÈNCIES PER A ESTRUCTURAR EL TREBALL DELS ALUMNES 
 

Els treballs dels alumnes, de tres pàgines d’extensió, a doble espai, hauran de rebre el vist-i plau 

inicial del professor al plantejament previ i l’aprovació final, després de la seva defensa oral. Seran 

de realització individual o per parelles. 

 

5. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR 

 
Competència Indicador específic de la competència 

 
Comunicatives 
 

 
Redactar correctament informes, rigorosos i clars 
Expressar-se bé de forma oral 

 

 

Organització, gestió i 
mobilització de recursos 

 
Identificar i analitzar l’estructura i el funcionament d’una institució i/o 
organització. 
 
Dominar les fonts estadístiques i de producció de dades sobre l’economia 
espanyola. 
 
Saber aplicar dades empíriques a la redacció d’informes. 
 

 
Presa de decisions 

 
Tenir habilitat per a prendre decisions en contextos d’incertesa 

Conèixer els processos de presa de decisions en la història recent de la 
política econòmica espanyola. 
 

 
Definició i resolució de 
problemes i conflictes 
 

 
Ser capaç de definir un problema i d’identificar els actors, els valors i els 
interessos en joc. 

 
Intervenció en la realitat  

 
Proposar i plantejar estratègies per a assolir determinats objectius econòmics, 
socials o polítics. 
 

 
Raonament crític 

 
Argumentar des de les restriccions que imposa la realitat econòmica. 
Argumentar des de diferents perspectives teòriques i ideològiques. 
 

 
 
Compromís ètic i democràtic 

 
Conèixer les relacions entre equitat i eficiència. 
Conèixer les teories sobre l’empresa i la responsabilitat corporativa. 
Conèixer les relacions entre l’economia, la sostenibilitat i els comportaments 
socials. 
 

 



 

6. AVALUACIÓ 
Té tres components, amb les ponderacions següents: 

 
Components Pes Concepte 

1 10% Assistència i participació a classe, sense valor penalitzador 

2 15% Cada treball, fins un màxim de tres 

3 Resta Una prova final, que consistirà en el desenvolupament de 
preguntes llargues tipus assaig. 

                           


