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Part I. Conceptes bàsics. 

Tema 1. Marc conceptual bàsic de la política econòmica: fins, objectius i 

instruments (cap. 3). 

Tema 2. L’elaboració de la política econòmica (cap. 4) 

 

Part II. Els objectius de la política econòmica a les economies de mercat.  

Tema 3. La plena ocupació (cap. 6). 

Tema 4. L’estabilitat dels preus (cap. 7). 

Tema 5. El creixement econòmic (cap. 8). 

Tema 6. La redistribució de la renda (cap. 9). 

Tema 7. Qualitat de vida i conservació del medi ambient (cap. 10). 

 

Part III. Instruments de política econòmica 

Tema 8. Política monetària (cap. 11). 

Tema 9. La política fiscal i mixta (cap. 12). 

Tema 10. La política monetària i fiscal a una economia oberta (cap. 13). 

Tema 11. Política de rendes i de controls directes (cap. 14). 

Tema 12. Polítiques microeconòmiques (cap. 15). 
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Avaluació de  l’assignatura: 

Per a superar l’assignatura l’estudiant ha d’escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació a 

final de curs.  

 

Avaluació contínua: 

Consistirà en 2 exàmens parcials (tipus test i/o preguntes breus): el primer a finals 

de març, el segon a principis de maig. L’estudiant necessitarà una nota mínima de 4 a 

cadascun dels exàmens parcials per a poder fer la mitja del curs. Si aquesta nota és superior 

a 5, l’assignatura estaria aprovada. En cas contrari es farà un examen final de tota 

l’assignatura a la convocatòria oficial de juny o de setembre.  

 

Examen final: 

Les persones que no superin l’avaluació contínua –o que no vulguin seguir aquest 

mètode d’avaluació – poden presentar-se a l’examen de la convocatòria oficial de juny o de 

setembre. Aquest examen serà de tota l’assignatura i contindrà preguntes curtes, preguntes 

de reflexió o comentaris de notícies i/o preguntes tipus test. No es guarden les notes de 

l’avaluació contínua.  

 

 
 
 


