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Prerequisits

No n'hi ha cap d'especial. Ara bé, es recomana seguir la informació d'actualitat econòmica a la premsa
generalista i/o altres mitjans de comunicació, i també els debats acadèmics i no acadèmics contemporanis
sobre la situació socio-econòmica i les polítiques públiques.

"Aquesta guia no disposa de versió en anglès ja que està en procés d'extinció"

Objectius

Context:

De cara a la integració de coneixements d'economia en relació a la Geografia, aquesta assignatura s'ha
d'entendre com a un instrument més per a la interpretació del territori.

Objectius:

1) Assolir una panoràmica general de l'evolució cronològica de les principals escoles de pensament, de la mà
de les idees dels autors originals i de les seves implicacions per a la política econòmica.

2) Aprendre la terminologia econòmica i alguns dels indicadors macro i microeconòmics més utilitzats en
l'anàlisi de conjuntura, per tal d'entendre l'actualitat econòmica.

Competències

Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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1.  
2.  
3.  
4.  

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.

Continguts

Aquest curs és una introducció als conceptes bàsics de l'anàlisi econòmica, fent referència a les diferents
escoles de pensament, a les repercussions territorials dels processos econòmics i a fets i polèmiques actuals.
Amb més concreció, i després d'un primer bloc introductori a la matèria que se centra en l'actualitat econòmica
més immediata i reflectida per diferents mitjans, el programa inclou un segon tema centrat en el pensament
econòmic, un altre en els conceptes bàsics sobre agents i sistemes econòmics, un quart d'introductori a la
microeconomia, a partir de veure el funcionament dels mercats, i un darrer centrat en la macroeconomia (la
renda nacional i el seu mesurament).

Tema 1. Introducció

1.1. Temes d'actualitat

1.2. Autors/actors de referència

1.3. Perspectives ideològiques

1.4. Preguntes per reflexionar

Tema 2. De què tracta l'economia?

2.1. Definicions d'economia

2.2. Elements d'història de l'economia i de l'economia política

2.3. L'economia clàssica

2.4. L'economia neoclàssica

2.5. El keynesianisme

2.6. El monetarisme

2.7. El pensament crític. Inclou geografia feminista.

Tema 3. Agents i sistemeseconòmics

3.1.Conceptes bàsics

3.2. Agents econòmics

3.3. Economia de mercat

3.4. Economia de planificació central

3.5. Economia mixta
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3.5. Economia mixta

Tema 4. Com funcionen els mercats

4.1. L'empresa i la producció

4.2. L'oferta, la demanda i els preus

4.3. Els factors productius

4.4. La competència perfecta

4.5. La competència imperfecta

Tema 5. La renda i el seu mesurament

5.1. Introducció a la macroeconomia

5.2. La renda nacional i altres agregats

5.3. La distribució de la renda

5.4. El sector públic i les polítiques públiques

5.5. El diner i la política monetària

Tema 6. Economia global i comerç internacional

6.1. El comerç internacional.

6.2. La balança de pagaments

6.3. El mercat de divises

6.4. Organitzacions econòmiques internacionals

6.5. Economia global: espais de producció i consum

6.6 Economia i territori: Sostenibilitat

Metodologia

En primer lloc, mitjançant les : és a dir, desenvolupament del temari per part de la professoraactivitats dirigides
en el manual del curs i en comunicacions periòdiques virtuals.

En , amb , mitjançant el seguiment de notícies i debats de l'actualitatsegon lloc activitats supervisades
econòmica, tant a nivell autonòmic com nacional i internacional.

En , amb , és a dir, tot allò que caldria fer per compte de l'estudiant de cara a latercer lloc activitats autònomes
preparació de l'assignatura. Això inclou la consulta i estudi de material divers: manual per temes disponible al
Campus Virtual (Moodle) de l'assignatura, articles i altres documents; així com de bibliografia especialitzada,
tant la més general com la que puntualment es citi.

Finalment, i en quart lloc, amb activitats d'  (que s'especifiquen en un altre apartat).avaluació

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicacions del temari 45 1,8 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Treball d'estudi i pràctiques tutoritzades individualment 25 1 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi per a les proves escrites 7 0,28 1, 2, 3, 4

Realització de tasques d'avaluació 20 0,8 2, 3, 4

Seguiment d'actualitat econòmica 15 0,6 4

Avaluació

L'avaluació es farà de forma continuada i els coneixements seran avaluats mitjançant els següents criteris:

6 exercicis la realització s'haura de fer dins del termini establert i publicar-los a la tasca corresponent de
Moodle. El pes dels exercicis serà d'un 10% cadascun (total 60%).

1 prova escrita el pes del qual és d'un 30%. Per al grup 70 (geografia en xarxa) serà virtual. La seva realització
serà dins el període de docència fixat al calendari oficial de la Facultat.

La nota final serà la suma de totes les notes obtingudes. Tanmateix, la nota final s'afinarà en funció del
seguiment continuat de l'assignatura des de l'inici del curs i comptarà amb un 10% de la nota.

Cal tenir en compte que els exercicis i/o examen no realitzats comptaran com a 0 (zero).

Tindrà la qualificació de "No Avaluable" l'estudiant que hagi abandonat l'assignatura -és a dir, que no compleixi
amb el requisit d'avaluació continuada- sense haver anul·lat la matrícula.

Requisits per a l'avaluació:

Obtenir a la prova escrita una puntuació mínima equivalent a la meitat de la màxima puntuació prevista.
En cas que l'anterior no s'acomplís l'estudiant no podrà compensar aquesta nota amb la suma de les notes
parcials obtingudes als exercicis.

Requisits per a la reavaluació:

Prova escrita: es permetrà recuperar-la, sempre i quan no compleixi la condició d'haver d'obtenir una
puntuació mínima equivalent a la meitat de la màxima prevista. Atenció: només es reavaluarà si s'ha lliurat la
prova.
Exercicis: no es reavaluen. La nota obtinguda se suma a la nota final i no es contempla la seva repetició a
efectes de millora de nota. Atenció: els exercicis s'han de lliurar en la data fixada, no s'acceptaran al final de
curs.

La data de la reavaluació serà decidida dins el període que a tal efecte determina la Facultat de Filosofia i
Lletres en el seu calendari acadèmic. Per a aquest curs 2019-20, aquest període es fixa entre els dies 20 al 31
de gener de 2020.

Procediment de revisió de les qualificacions:

Un cop el professorat publiqui una nota (exercicis i prova escrita) així com també la nota final, es disposarà
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Un cop el professorat publiqui una nota (exercicis i prova escrita) així com també la nota final, es disposarà
d'un període 7 dies per a una possible revisió. Després d'aquest període, no hi haurà cap més possibilitat de
revisió.

Còpia o plagi

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura.
Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a
company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin
en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: 

.http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici 1 10% 6 0,24 1, 3

Exercici 2 10% 6 0,24 2, 4

Exercici 3 10% 6 0,24 2, 4

Exercici 4 10% 6 0,24 2, 4

Exercici 5 10% 6 0,24 1, 2, 3, 4

Exercici 6 10% 6 0,24 1, 2, 3, 4

Prova escrita 1 30% 2 0,08 2, 4

Bibliografia
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PÀGINES WEB

Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las CC.SS, Económicas y Jurídicas (http://www.eumed.net)
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