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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20600 - Entorn Econòmic / 33
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Primer

curs
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Primer curs
Grau de Turisme - Primer curs
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Primer curs
Grau d'Administració d'Empreses - Primer curs
Grau d'Economia - Primer curs
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Primer curs
Grau de Dret - Primer curs
Grau de Geografia - Primer curs

Crèdits 6
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

11:15 12:15 Dijous 10/09/2018 08/02/2019 DB235 (concertar
cita prèvia)Paula María Aguiló Segura

paula.aguilo@uib.es 12:15 13:15 Dijous 11/02/2019 30/06/2019 DB235 (concertar
cita prèvia)

Contextualització

L'assignatura d'Entorn Econòmic presenta els principis econòmics bàsics amb l'objectiu de facilitar l'anàlisi
i comprensió dels problemes econòmics. Es troba inclosa en el mòdul "Anàlisi, entorn i instruments", en la
materia "Entorn i anàlisi econòmic" del Grau d'Administració d'Empreses, i en el mòdul "Introductori" del
Grau de Dret. S'imparteix en el primer curs, en el primer semestre i és una assignatura de formació bàsica.

La superació d'aquesta assignatura proporcionarà a l'estudiant les competències necessàries per dur endavant
altres assignatures del grau, com: microeconomia, economia industrial i estratègia empresarial.

Requisits

Competències

http://www.uib.cat/personal/ABDI0ODU
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Específiques
* CE2.1.6 GADE Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de

l’empresa i el seu entorn. C1 GDRET Coneixement de l’entorn social. Conèixer i comprendre l’entorn
social, especialment les coordenades territorials i econòmiques. .

* CE2.1 Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics. .

Genèriques
* CG7. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors

amb un alt grau d’autonomia. .
* CE4 GADE Defensar les solucions proposades d’una manera articulada a partir dels coneixements teòrics

i tècnics adquirits. C1 GDRET Coneixement de l’entorn social. Conèixer i comprendre l’entorn social,
especialment les coordenades territorials i econòmiques. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els descriptors d'Entorn Econòmic que especifica el pla d'estudis del Grau en Administració d'Empreses i en
Dret són els següents:

1. Conceptes d'economia i sistema econòmic

2. Oferta, demanda i equilibri del mercat. Fallides de mercat

3. Les magnituds macroeconòmiques

4. Els diners i les principals polítiques macroeconòmiques

5. Entorn i comerç internacional

6. La Unió Europea des de la perspectiva econòmica

A partir d'aquests descriptors a continuació es presenta el Programa de l'assignatura. El programa es divideix
en tres temes. Em primer lloc es realitza una breu introducció sobre què és l'economia i es contextualitza quins
són els problemes econòmic dels que s'ocupa. En segon lloc es mostren les avantatges del comerç per a seguir,
a continuació, analitzant, enel tema de microeconomia, els principis del funcionament dels mercats, així com
la intervenció pública en ells. Finalment, es veuen els principals problemes o preocupacions de l'economia
en general, en el tema de macroeconomia.

Continguts temàtics
Tema 1. Introducció

1.1. Què és l'economia?

1.2. La Frontera de Possibilitats de Producció

1.3. El Flux Circular de la Renda

Tema 2. Microeconomia
2.1. Principis del funcionament dels mercats

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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2.1.1. La demanda

2.1.2. L'oferta

2.1.3. L'equilibri del mercat

2.1.4. L'elasticitat

2.2. Els paper del sistema de preus

2.3. Intervencions del sector públic

Tema 3. Macroeonomia
3.1. Què estudia sa macroeconomia?

3.2. Principals indicadors macroeconòmics.

3.3. Demanda i oferta agregada

3.4. Poítica físcal: déficit i deute públic

3.5. Política monetaria: interrelació entre el mercat de diners i el mercat de béns

Metodologia docent

S'utilitzarà l'Aula Digital, com element bàsic d'estudi i consulta. L'alumne també podrà comunicar-se
electrònicament per aquest mitjà amb la professora.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Presentar i/o treballar els coneixements que els alumnes
han d'adquirir. Per facilitar el seu desenvolupament es
proporcionarà als alumnes resums dels temes i tendran texts
bàsics de referència per completar i profunditzar en el que
considerin oportú.

27

Seminaris i tallers Altres pràctiques Grup mitjà (M) Fomentar l'intercanvi d'opinions crítiques entre tots els
participants i facilitar l'aplicació dels coneixements a la
realitat econòmica. Comentaris sobre diferents texts vincultats
als coneixements presentats.

3

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) treballar conjuntament en l'aplicació dels continguts estudiats.
Resolució d'exercicis individualment o en equip. Posada en
comú de les respostes i correcció conjunta que servirà per
consolidar els coneixements i per desenvolupar la capacitat
d'anàlisi i comunicació de la informació rellevant.

12

Avaluació Parcial
Microeconomia

Grup gran (G) Consolidar i avaluar els coneixements adquirits en els temes
d'Introducció i Microeconomia. Comptarà el 40% de la
qualificació global de l'assignatura, és un examen alliberador
i recuperable en el període extraordinari.

1.5

Avaluació Parcial
Macroeconomia

Grup gran (G) Consolidar i avaluar els coneixements adquirits en el tema de
Macroeconomia. compta el 40% de la qualificació global de
l'assignatura. Es podrà recuperar en el període extraordinari.

1.5



Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 20600 - Entorn Econòmic
Grup Grup 33

4 / 6

Data de publicació: 05/07/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1400:11 de 11/02/2019

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Estudi per part de l'alumne de tot el desenvolupat en l'assignatura. 73

Estudi i treball
autònom individual

Lectures Lectures de texts econòmics per afavorir el desenvolupament de les classes
pràctiques.

4

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Recerca d'informació Identificar fonts d'informació econòmica rellevant i selecció del seu
contingut. La informació obtinguda s'utilitzarà en les sessions pràctiques o
bé en le desenvolupament d'un treball.

8

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Participació activa en
l'aprenentatge

Es proposaran distintes activitats (resolució d'exercicis, treballs,
participació en forums, qüestionaris,...) a realitzar al llarg del curs.

La professora informarà sobre els continguts i el calendari.

No recuperable.

20

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Sempre que la falta d'assistència a una activitat d'avaluació el dia de la seva realització sigui a causa dels
següents motius: hospitalització de l'alumne, defunció d'un familiar de primer grau de l'alumne o citació de
l'alumne com a testimoni presentical o imputat en un judici, la celebració del qual coincideixe amb el dia de
realització de l'activitat d'avaluació, l'alumne podrà realitzar una activitat d'avaluació equivalent un altre dia,
a convenir amb la professora.

Tots els alumnes inclosos els catalogats com "alumnes a temps parcial", seguiran l'itinerari d'avaluació detallat
en la taula.

Els exercicis o treballs es poden comentar amb els companys, però la seva elaboració i redacció han de ser
estrictament personals. En cas de trobar-se exercicis i/o treballs copiats, s'aplicarà l'article 32 del Reglament
Acadèmic i es reduirà la qualificació de l'exercici/treball entre un 50% i un 100%. La reincidència implicarà
un "0" en la qualificació final de l'assignatura. Igualment es considerarà frau, amb les mateixes conseqüències,
fer passar com a propis texts aliens, extrets, per exemple, d'Internet.
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Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Parcial Microeconomia

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Consolidar i avaluar els coneixements adquirits en els temes d'Introducció i Microeconomia. Comptarà

el 40% de la qualificació global de l'assignatura, és un examen alliberador i recuperable en el període
extraordinari.

Criteris d'avaluació Prova escrita on s'avaluaran els coneixements adquirits en la part d'introducció i microeconomia.

Computarà un 40% de la qualificació final.

És un examen alliberador i recuperable en el periode extraordinari d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Parcial Macroeconomia

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Consolidar i avaluar els coneixements adquirits en el tema de Macroeconomia. compta el 40% de la

qualificació global de l'assignatura. Es podrà recuperar en el període extraordinari.
Criteris d'avaluació Prova escrita on s'avaluaran els coneixements adquirits en la part de macroeconomia.

Computarà un 40% de la qualificació final.

És recuperable en el periode extraordinari d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Participació activa en l'aprenentatge

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Es proposaran distintes activitats (resolució d'exercicis, treballs, participació en forums, qüestionaris,...) a

realitzar al llarg del curs. La professora informarà sobre els continguts i el calendari. No recuperable.
Criteris d'avaluació S'avaluaran distintes activitats de treball autònom i de les classes pràctiques, que la professora donarà a conèixer

a principi de curs. Qualcunes d'aquestes activitats suposen lliuraments. Si no es fan un mínim del 75% dels
lliuraments aquesta part comptarà un "0" per l'alumne. Com a activitat també hi haurà la realització d'un treball.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Bibliografia bàsica

Krugman, Paul R, Wells, R. i Graddy K. "Fundamentos de Economía". 2a edició. Editorial Reverte. 2013
Franch Parella, J. "Economía". Unión Editorial. 2013

Bibliografia complementària

Mankiw, N. Gregory. "Principios de Economía". 6a edició. Mèxic. Editorial Cengage Learning. 2012

Altres recursos

INE. Intitut Nacional d'Estadística. http://www.ine.es/
EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/main


