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Els següents temes són comuns a tots els manuals d’introducció a l’economia. 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.  

 
L’objectiu és el de proporcionar les eines necessàries per seguir els cursos amb contingut econòmic 
de les titulacions que ofereix la Facultat, a més de desenvolupar competències científiques, tals com: 
capacitat d’anàlisi, incloent anàlisi gràfica; interpretació d’indicadors econòmics i avaluació dels 
efectes d’algunes decisions polítiques sobre l’entorn econòmic. 
 

 
PRIMER QUATRIMESTRE 

MICROECONOMIA 
 
El temari ha de servir per introduir els estudiants en els principals problemes i eines d’estudi de la 
microeconomia, branca de la Teoria Econòmica que analitza els fenòmens econòmics des de la 
perspectiva dels agents econòmics individuals. Els estudiants es familiaritzaran amb els principals 
models que analitzen el comportament de consumidors i empreses i els models de mercat que 
analitzen les relacions entre consumidors i productors, a més d’analitzar els efectes de la intervenció 
pública. 
 
Tema 1. UNA VISIÓ GLOBAL DE L’ECONOMIA 
 
Tema 2. EL MERCAT 
 
Tema 3. LA DEMANDA: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 
 
Tema 4. L’OFERTA: EL COMPORTAMENT DE LES EMPRESES 
 
Tema 5. LES DIFERENTS ESTRUCTURES DEL MERCAT 
 
Tema 6. LA INTERVENCIÓ DE L’ESTAT 

 
 

SEGON QUATRIMESTRE 

MACROECONOMIA 
 

El temari ha de servir per introduir els estudiants en els principals problemes i eines d’estudi de la 
macroeconomia, branca de la Teoria Econòmica que analitza els fenòmens econòmics des de la 
perspectiva de la societat. Els estudiants es familiaritzaran amb els principals indicadors i models que 
analitzen el funcionament econòmic d’una societat. D’aquesta manera, es proporciona una base 
analítica per entendre el funcionament de les economies actuals, i es familiaritza l’alumne amb les 
fonts d’informació més rellevants.  
 
Tema 7. INDICADORS MACROECONÒMICS I COMPTABILITAT NACIONAL 
 
Tema 8. LA DETERMINACIÓ DE LA RENDA NACIONAL 
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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 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

 
La bibliografia es concretarà tema a tema. 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.  
 
Blanco, J.M. y J. Aznar (2004) Introducción a la economía. 4ª Ed. MC Graw Hill  
 
Frank, R. I Bernanke, B. (2003) Principios de Economía. Ed. Mc Graw-Hill 
 
Mankiw, N. G. (2007) Principios de Economía. 4ª edició. Ed. Thomson 
 
Mochón, F. (2001) Principios de Economía. Ed. Mc Graw-Hill 
 
Samuelson-Nordhaus (2006) Economía. 18ª edició. Ed. Mc Graw-Hill 

 
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 
 
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/completeindex.html 

 
 

 
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. 
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AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
 
Aquesta assignatura està dividida en dos parts clarament diferenciades: microeconomia i 
macroeconomia. La microeconomia, la qual suposa un 50% de la nota final de l’assignatura, serà 
objecte d’estudi al primer quatrimestre i, la macroeconomia, amb el 50% restant de la nota final de 
l’assignatura, al segon quatrimestre.  
 
L’avaluació de la part de microeconomia consistirà en la realització d’un examen eliminatori de 
matèria al mes de febrer, i en el cas de no haver superat aquesta part de l’assignatura al febrer, d’un 
examen a les convocatòries dels mesos de juny i/o de setembre. Per superar amb èxit aquesta 
primera part de l’assignatura s’ha d’aconseguir almenys una puntuació de 5 punts d’un total de 10. 
Cal assenyalar que si la qualificació obtinguda a microeconomia està compresa entre 4 i 4,9 punts, 
es podrà compensar amb la part de macroeconomia. 
 
Val a dir que, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar una prova voluntària al mes de desembre, 
la data exacte de realització de la qual es determinarà al llarg del curs entre la professora i els 
alumnes, i tindrà lloc dintre de l’horari de classe. S’ha d’apuntar que si aquesta prova voluntària es 
superés s’eliminaria la matèria examinada per l’examen de febrer, i si no es superés es valoraria 
positivament a l’hora de determinar la qualificació final de la microeconomia. 
 
 
 
 

TUTORIES 
 
Prof. Lidia Andrés  
Dilluns de 18:00 a 20:00 hores 
Despatx 223/B3-0110 (Campus) 
Telf.: 93 728 77 10 / 93 581 45 82 (Campus) 
E-mail: lidia.andres@uab.es  
 
Prof. Sara Ayllon 
Dijous de 15:30 a 16:30 o algun altra hora a convenir. 
Despatx 223/B3-076 (Campus) 
Telf.: 93 728 77 10 / 93 581 45 75 (Campus) 
E-mail: sara.ayllon@uab.es 
 
Prof. Maria Cervini  
Dimars de 17:30 a 19:30 hores 
Despatx 222/B3-076 (Campus) 
Telf.: 93 728 77 09 / 93 581 45 75 (Campus) 
E-mail: maria.cervini@uab.es 


