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PROGRAMA 
Objectius del curs 

1) Proporcionar una base analítica per entendre el funcionament de les economies mixtes 
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 i d’abstracció, incloent anàlisi 
gràfica; d’interpretació dels indicadors econòmics, i d’avaluació dels efectes econòmics i 
socials de decisions polítiques i econòmiques. 

 
Temari 

El temari compren els blocs temàtics fonamentals i universals que desenvolupen 
conceptes per comprendre el funcionament econòmic de la societat.  
 
BLOC 1: Conceptes bàsics  

1. L’economia: una visió global. Objectius i mètode de l’economia. 
2. Conceptes bàsics: Bens econòmics, possibilitats de producció, intercanvi. 

 
BLOC 2: Els mercats  

3. El mercat competitiu: Oferta, Demanda, Equilibri. 
4. La demanda: determinants, elasticitat. 
5. L’oferta: tecnologia, costos, producció, i beneficis. 
6. Mercat competitiu i eficiència 
7. Mercats no competitius: Monopoli i oligopoli. 

 
BLOC 3: Fallides del mercat, eficiència i equitat. L’economia del benestar. 

8. El paper de l’Estat a l’economia. Eficiència i Equitat.  
9. Fallides de mercat: externalitats i bens públics. 
10. Distribució de la renda i la riquesa. Determinació dels salaris. Desigualtat i 

pobresa. Impostos i redistribució. 
 
BLOC 4: El funcionament global d’una economia. 

11. Indicadors macroeconòmics i comptabilitat nacional. 
12. La determinació de la renda nacional i el creixement econòmic. 
13. El diner, el sistema financer, els tipus d’interès i la política monetària. 
14. Demanda i Oferta Agregades. La política fiscal. 
15. Problemes actuals. Atur, Inflació, dèficit públic. 
16. Economia internacional. 
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Procediments 
L’assignatura es desenvoluparà mitjançant exposicions del professorat a l’aula, docència 
tutoritzada (sessions de problemes i discussió), i treball individual de l’alumne.  
 
S’espera que l’alumne, a banda d’assistir a totes les sessions (tant teòriques com 
pràctiques), dediqui de mitjana de quatre hores setmanals a l’estudi (individual o en 
petits equips), la lectura i realització de problemes i/o treballs que s’establiran al llarg del 
curs. 
No es pressuposa cap coneixement previ d’economia.  
L’enfocament és alhora teòric i pràctic. A cada tema es discuteixen fets actuals, aplicant 
els conceptes teòrics, per tal d’entendre’n les causes i les conseqüències. 

 
Bibliografía bàsica i altres recursos 

 
Gairebé tots els manuals que segueixen desenvolupen els apartats del temari indicat. La majoria 
conté 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 
també les respostes a alguns dels exercicis.  
 

BEGG, D., Fischer, S. i Dornbusch, R., “Economía”, 8ª ed., Mc Graw Hill, 2005. 
FRANK, R. I B. Bernanke, “Principios de Economía”, 3ª Edició, McGraw Hill 2007.  
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 
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 disposen d’una pàgina web dirigida a facilitar més recursos per 
l’estudi.   

Frank i Bernanke: 
http://novella.mhhe.com/sites/8448156722/information_center_view0/ 

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/ 

Mankiw (en anglès) 
http://www.swlearning.com/economics/mankiw/principles2e/student/completeinde
x.html 

 
Cada professor/a recomanarà, a la seva discreció, un conjunt de lectures addicionals, i indicarà 
l’ús del Campus Virtual o de la web. 
 
Avaluació 
 
Es realitzarà una avaluació continuada de l’assignatura mitjançant un conjunt de proves, part 
d’elles realitzades durant les sessions de Docència Tutoritzada. Aquestes darreres ponderaran 
un 40% (com a màxim) amb el conjunt de proves del curs per a la convocatòria de juny o amb 
l'examen de setembre si és el cas. 
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