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PROGRAMA GENERAL 

 
1. Objectius de l’assignatura 
 
L’assignatura tracta de l’estudi del paper econòmic i la intervenció de l’Estat en la 
economia. L’objectiu es comprendre la interacció entre l’Estat i els mercats i les 
repercussions sobre el creixement econòmic a curt i llarg termini, el benestar, 
l’ocupació i l’equitat. S’utilitzen fonamentalment dos tipus d’instruments: 1) l’anàlisi 
teòrica del procés de presa de decisions públiques i del comportament dels agents que 
intervenen, i 2) l’anàlisi empírica i teòrica dels resultats o impactes de les politiques i 
del comportament dels agents econòmics.  
 
Es pretén facilitar que l’ estudiant desenvolupi la capacitat d’ aplicar els coneixements 
adquirits al llarg de la llicenciatura en la solució dels problemes econòmics, i d’avaluar 
les opcions, conseqüències i efectivitat de la intervenció publica.  
 
Per un seguiment correcte d’aquesta assignatura es considera molt recomanable 
haver cursat i superat l’Econometria de tercer curs.  
 
 
2. Temari  
 
Primer Semestre (4,5 crèdits) 
Professor: Jordi Bacaria  

1. Introducció: Cultures, institucions i política econòmica 
2. Preferències, comportament individual i resultats socials 
3. Justificació de la intervenció del Estat 
4. Concepte i mètode de la política econòmica 
5. Elaboració de la política econòmica i elecció pública 
 

Segon Semestre (6,75 crèdits) 
Professora: Isabel Busom (6 crèdits) 

1. Panorama 
2. Diagnòstics de l’economia 
3. Institucions i Creixement 
4. Creixement, Productivitat i regulacions econòmiques 
5. Creixement, Productivitat i innovació 

 
Professora: Dolors Garcia (0,75 crèdits) 

1. Política d’habitatge 
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3. Bibliografia general 

Cuadrado Roura, Juan Ramón (coord.) (2006): Política económica. Objetivos e 
instrumentos,  3a edición, McGraw Hill, Madrid. 

Servicio de Estudios Banco España, El Análisis de la Economía Española, 
Alianza Editorial 2005. 

European Commission. DG Economic and Financial Affairs (2007): The EU 
Economy: 2007 Review. Moving Europe’s productivity frontier. European 
Communities, 2007.  

Cada professor(a) indicarà les lectures específiques de cada semestre. 

 
4. Docència Tutoritzada  
 
A l’aula tindran lloc, a més de les exposicions del professorat, unes sessions de 
Docència Tutoritzada Avaluables (DT). El professorat explicarà l’organització i 
contingut de les mateixes a l’inici del semestre respectiu. En aquestes sessions 
s’obtindrà una qualificació que ponderarà de la manera que s’indica a l’apartat següent.  
 
 
5. Sistema i criteris d’avaluació 
 
Cada semestre s’obtindrà una qualificació basada en un conjunt de proves escrites.  
 
CONVOCATÒRIA DE JUNY 
Avaluacio del Primer Semestre:  40% les DT, 60% l’examen de febrer 
Avaluació del Segon Semestre:  40% les DT, 60% l’examen de juny 
 
La qualificació final global serà la mitjana aritmètica entre les qualificacions dels dos 
semestres, sempre que la qualificació de cada semestre sigui igual o superior a 5 
punts sobre 10. .  
 
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 
La qualificació es basarà totalment en un examen final que comprendrà tot el material 
utilitzat al llarg del curs. Es conservarà per aquesta convocatòria la qualificació igual o 
superior a 5 sobre 10 que s’hagi obtingut en un dels semestres.   
 
 
6. Dedicació necessària prevista de l’alumne per superar la matèria 
 
Assistència regular a les sessions d’exposició i de docència tutoritzada assignades. 
Treball autònom (individual o en petit grup) fora de l’aula: 4 hores per setmana. 
 


