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Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat les assignatures "Introducció a l'economia" i "Economia
Internacional", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l'economia i un coneixement dels grans trets
de l'evolució de l'economia mundial i les relacions internacionals.

Objectius i contextualització

L'aassignatura tracta de situar la importància dels fenòmens d' integració econòmica arreu mitjançant l'anàlisi
d' acords comercials regionals, d'àrees monetàries i d' institucions d' integració .

Es tracta de manera preferent, encara que no exclusiva, els aspectes fonamentals de la Unió Econòmica i
Monetària Europea per considerar que es la forma d'integració econòmica que ha assolit un nivell mes alt. Es
compara amb el comportament de l' Associació Nord-americana de Lliure Comerç i d'altres formes d'
integració o d' acords regionals, especialment referides a Llatinoamèrica . Inevitablement ara tots aquest
fenòmens s'han de situar en el procés de globalització.

Competències i resultats d'aprenentatge

1975:E36 - Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució
futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre
el paper que desenvolupen en les societats actuals.

1975:E36.02 - Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.

1975:E43 - Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les
relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.

1975:E43.01 - Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a
l'economia espanyola.

1975:E43.02 - Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració
europea, en particular.

1975:T01 - Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti
sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.

1975:T01.00 - Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti
sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
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1975:T02 - Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i
prendre decisions partint d'aquesta informació.

1975:T02.00 - Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i
prendre decisions partint d'aquesta informació.

1975:T04 - Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i
planificació.

1975:T04.00 - Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i
planificació.

1975:T05 - Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.

1975:T05.00 - Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.

1975:T06 - Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar
raonadament els arguments d'altres persones.

1975:T06.00 - Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar
raonadament els arguments d'altres persones.

1975:T08 - Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
1975:T08.00 - Capacitat d'adaptació a entorns canviants.

1975:T10 - Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els
coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.

1975:T10.00 - Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els
coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.

1975:T11 - Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

1975:T11.00 - Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

1975:T12 - Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves
conseqüències en el medi ambient i en la societat.

1975:T12.00 - Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves
conseqüències en el medi ambient i en la societat.

Continguts

1. Els processo d'integració: elements bàsics

2. La integració econòmica i el procés de globalització

3. Els fonaments teòrics dels processos d'integració. La teoría de les unions aduaneres. Àrees monetàries
òptimes.

4. Integració regional al mòn.

5. Globalització i integració financera

6. Globalització i integració comercial

7. Altres formes de globalització i integració

8. La Unió Monetària Europea

9. Gobernança econòmica internacional

Metodologia

Classes teòriques (activitat dirigida)

Hores presencials: 30 hores

Classes magistrals amb suport TIC. Com a classes teòriques el professor explicarà el conceptes,
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problemàtiques i enfocaments teòrics de cada un dels apartats del programa.

El professor proporcionarà orientació sobre la bibliogràfica i material disponible per consolidar i ampliar els
coneixements.

Activitats proposades pel professor

Hores presencials: 15 hores

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats proposades pel professor 15 0,6 1975:E36.02 , 1975:E43.01 , 1975:E43.02 ,

1975:T06.00 , 1975:T05.00

Clases magistrals 30 1,2 1975:E36.02 , 1975:E43.02 , 1975:T01.00 ,

1975:T11.00 , 1975:T02.00

Tipus: Supervisades

Tutories i seguiment de les pràctiques i

lectures

7,5 0,3 1975:E36.02 , 1975:T04.00 , 1975:T10.00 ,

1975:T02.00 , 1975:E43.01 , 1975:E43.02

Tipus: Autònomes

Estudi i Lectura del Material 76,5 3,06 1975:E36.02 , 1975:T08.00 , 1975:T04.00 ,

1975:E43.01

Recopilació i tractament de la informació per

la realització d'un assaig o article

15 0,6 1975:E36.02 , 1975:T12.00 , 1975:T11.00 ,

1975:T10.00 , 1975:T08.00 , 1975:E43.02 ,

1975:E43.01

Avaluació

Avaluació continuada consistent en un examen final comprensiu (60% de la valoració), un exàmen parcial per
verificar l'estat d'aprenentatge de les competències i habilitats (20% de la valoració) i l'escriptura d'assaigs
(20% de la valoració).

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen

Final

60% 2 0,08 1975:E36.02 , 1975:E43.01 , 1975:E43.02 , 1975:T02.00 , 1975:T05.00 ,

1975:T08.00 , 1975:T11.00 , 1975:T12.00 , 1975:T10.00 , 1975:T06.00 ,

1975:T04.00 , 1975:T01.00

Examen

parcial

20% 2 0,08 1975:E36.02 , 1975:T04.00 , 1975:T06.00 , 1975:T10.00 , 1975:T12.00 ,

1975:T11.00 , 1975:T08.00 , 1975:T05.00 , 1975:T02.00 , 1975:E43.01 ,

1975:E43.02 , 1975:T01.00

Redacció

d'assaigs

20% 2 0,08 1975:T01.00 , 1975:T04.00 , 1975:T06.00 , 1975:T05.00 , 1975:T02.00
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