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Prerequisits
No és necessari cap requisit previ.

Objectius
Es tracta d'una assignatura de primer curs, segon semestre, per tant, de formació bàsica.
L'assignatura proporciona els instruments bàsics de l'anàlisi econòmica que han de permetre analitzar i
entendre la realitat social d'un país. Dins aquest marc, els estudiants han de ser capaços d'utilitzar l'anàlisi
econòmica per comprendre els principals fets que caracteritzen l'economia d'un país, en especial, el paper del
sector públic i de la regulació en l'activitat econòmica.
Els objectius formatius de l'assignatura es poden sintetitzar en els següents punts:
1. Tenir els coneixements teòrics bàsics de la micro i macroeconomia
2. Conèixer les institucions econòmiques fonamentals
3. Poder fer una anàlisi crítica de la realitat econòmica actual
4. Demostrar l'adquisició dels coneixements a través de l'expressió escrita i oral, tant de manera individual
com en grup.

Competències
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Poder realitzar una aproximació a un problema jurídic utilitzant els mitjans d'investigació pertinents
(fonts doctrinals, bases de dades legislatives, pagines web d'institucions).
Reconèixer i resoldre problemes.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
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Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Conèixer la naturalesa dels conflictes subjacents en una economia de mercat.
Conèixer maneres d'avaluar els conflictes que poden informar les normes jurídiques.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Poder realitzar una aproximació a un problema jurídic utilitzant els mitjans d'investigació pertinents
(fonts doctrinals, bases de dades legislatives, pàgines web d'institucions).
Reconèixer i resoldre problemes.
Relacionar el paper de les regulacions en el funcionament de l'activitat econòmica.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
Tenir coneixements econòmics bàsics.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Continguts
Tema 1. L'economia: qüestions bàsiques: objecte de l'anàlisi econòmica; els models econòmics; el conjunt
de possibilitats de producció i el cost d'oportunitat; els guanys del comerç internacional.
Tema 2. Els mercats: oferta i demanda: el mercat i la competència; introducció a les corbes de demanda i
oferta; l'equilibri de mercat; excedent del consumidor i excedent del productor.
Tema 3. La demanda i el concepte d'elasticitat: demanda de mercat i demanda individual; desplaçaments
de la corba de demanda; l'elasticitat de la demanda: elasticitat-preu; elasticitat-renda i elasticitat-creuada.
Tema 4. L'oferta: L'empresa i els costos: tecnologia i funció de producció; funció de costos de l'empresa;
costos totals, mitjans i marginals; costos variables i costos fixos; els rendiments a escala; costos a curt i a llarg
termini; desplaçaments de l'oferta.
Tema 5. Els mercats perfectament competitius: competència perfecta; maximització de beneficis i la corba
d'oferta de l'empresa competitiva; corba d'oferta d'un mercat competitiu.
Tema 6: Mercats no competitius i intervenció pública: La competència imperfecta: monopoli; regulació del
monopoli; l'oligopoli i els cartels; polítiques públiques sobre els oligopolis; anàlisi de la legislació antimonopoli;
la competència monopolística.
Tema 7. Falles de mercat: externalitats; béns públics i intervenció pública
Tema 8. Eficiència i equitat: distribució de la renda i sistema impositiu.
Tema 9. Els agregats econòmics: el PIB; els components del PIB; la mesura del cost de la vida, els cicles
econòmics i l'economia a llarg termini; l'atur.
Tema 10. El diner: el sistema monetari; el banc central i l'oferta monetària; la inflació.

Metodologia
El desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:
Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements bàsics de
cadascun dels temes de la matèria. L'assistència a aquestes sessions és essencial per adquirir aquests
coneixements que l'alumne haurà de complementar amb l'estudi personal dels temes explicats.
Classes pràctiques: aquestes sessions inclouen un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament l'estudiant
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Classes pràctiques: aquestes sessions inclouen un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament l'estudiant
i el professor entre les que destaquen la resolució de problemes, la preparació d'estudi de casos i de debats
sobre l'actualitat econòmica a partir de reculls de premsa o documents publicats per organitzacions diverses i
la presentació a classe per part de l'alumne de treballs o pràctiques realitzades.
Activitats recomanades: el professor pot recomanar l'assistència a conferències, debats, seminaris com a
complement de l'assignatura.
Activitats autònomes: l'estudiant ha de complementar les activitats dirigides amb l'estudi dels textos
proporcionats (manuals, lectures, apunts) i la realització d'exercicis pràctics.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals

30

1,2

1, 2, 7, 10, 11

Classes pràctiques

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

15

0,6

3, 4, 5, 6

82,5

3,3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Documentació i bibliografia, treballs individuals i en grup i tutories
Tipus: Autònomes
Estudi personal, treballs i altres activitats recomanades

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es durà a terme de manera continua al llarg del curs amb els següents criteris:
1. Prova/ proves escrites que es realitzaran en la dates especificades 70%
2. Exercicis i resolució de casos pràctics 30%
Al llarg del curs es realitzaran un mínim de dues proves escrites, una de les quals es farà en la data fixada per
la facultat en el període d'exàmens. El professor del grup determinarà la primera setmana de classe quantes
proves es faran i en quines dates. El nombre d'exercicis i casos pràctics a presentar serà com a màxim tres.
Així mateix, a començament del curs el professor determinarà el tipus d'exercicis i la data d'entrega. Els
estudiants han de respectar sempre la data d'entrega dels exercicis, en cas contrari no seran avaluats.
Per aprovar l'assignatura es requereix que la nota de cadascuna de les proves escrites sigui igual o superior a
3,5.
Els no-presentats:
Els estudiants que iniciïn el procés d'avaluació continuada tindran una nota final d'aprovat o suspès de
l'assignatura, en cap cas de no presentat. L'excepció és que només s'hagi presentat a una de les activitats
avaluables, en aquest cas, la nota serà 'no avaluable'.

Reavaluació
A l'examen de reavaluació només es podran presentar els alumnes que hagin obtingut una nota ponderada de
les proves d'avaluació continua igual o superior a 3 i inferior a 5 (sobre 10). L'examen de reavaluació es farà
en la data que fixi la Facultat. En cas de superar l'examen de reavaluació, l'estudiant serà qualificat amb un 5
com a nota final de l'assignatura, i en cas contrari mantindrà la nota ponderada resultat de l'avaluació contínua
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com a nota final de l'assignatura, i en cas contrari mantindrà la nota ponderada resultat de l'avaluació contínua
(superior o igual a 3 i inferior a 5).
Casos especials
En els casos que l'estudiant no pugui assistir a les proves escrites, i degudament justificat, el professor
responsable del grup establirà els mecanismes de recuperació.
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació
de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat
d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura
quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest
procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix
curs acadèmic.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis i resolució de casos pràctics

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Prova/proves escrites a realitzar en les dates especificades

70%

7,5

0,3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Enllaç recomenat a recursos addicionals de l'assignatura:

http://introduccioeconomia-dea.uab.cat/
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