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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22500 - Principis d'Economia
Crèdits 1,32 de presencials (33 hores) 4,68 de no presencials (117 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GRLA (Campus Extens 50)
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

Juan Mir Obrador
joan.mir@uib.es

18:00h 19:00h Dimecres 25/09/2014 30/06/2015 225 amb cita
previa per e-mail

Contextualització

L'assignatura presenta els principis econòmics bàsics amb l'objectiu de facilitar l'anàlisi i comprensió
dels problemes econòmics, el funcionament dels mercats, les intervencions del sector públic i la situació
macroeconòmica, els efectes de les polítiques econòmiques aplicades pels governs (tant en un context
internacional com nacional o regional.

Requisits

Competències

Específiques
* Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics rellevants per a Relacions Laborals.
* Capacitat d'anàlisi crítica per a interpretat la realitat econòmica..

Genèriques
* Capacitat per a transmetre el discurs amb terminologia adequada..
* Capacitat de síntesi.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 22500 - Principis d'Economia
Grup Grup 1, 1S, GRLA
Guia docent B
Idioma Català

2 / 6

Data de publicació: 18/03/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

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

L'assignatura es centra en presentar els fonaments de l'anàlisi econòmica. S'introduiran un conjunt de
conceptes bàsics de la Teoria Econòmica i s'iniciarà a l'alumne/a en el mètode d'anàlisi econòmica de forma
que constitueixi un instrument d'utilitat pràctica per a l'estudiant en el seu futur desenvolupament professional.
El contingut del programa es correspon amb 16 capítols del llibre citat com a bibliografia bàsica (Mochón,
F.: Economia bàsica. McGraw-Hill, Madrid)

Continguts temàtics
Bloc 1. El concepte d'Economia i els sistemes econòmics

Tema 1.- L'Economia i la necessitat d'escollir.

1.1. El concepte d'Economia.

1.2. El problema econòmic: l'escassetat.

1.3. Les necessitats, els béns econòmics i els serveis.

1.4. Els recursos o factors productius.

1.5. La necessitat d'escollir i el cost d'oportunitat.

Tema 2. Els agents econòmics.

2.1. L'activitat econòmica i els agents econòmics.

2.2. Les empreses.

2.3. Les famílies o economies domèstiques.

2.4. El sector públic.

Tema 3.El concepte de sistema econòmic.

3.1. Concepte de sistema econòmic

3.2 Els sistemes econòmics i l'intercanvi.

Tema 4. El sistema d'Economia de mercat.

4.1El funcionament del sistema d'economia de mercat.

4.2. La demanda.

4.3. L'0ferta.

4.4. L'equilibri del mercat.

4.5. L'assignació de recursos i el sistema d'economia de mercat.

4.6. Les fases del procés d'assignació de recursos.

Bloc 2. Producció i mercat
Tema 5. L'empresa i la producció.

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


Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 22500 - Principis d'Economia
Grup Grup 1, 1S, GRLA
Guia docent B
Idioma Català

3 / 6

Data de publicació: 18/03/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

5.1. L'empresa, la producció i els beneficis.

5.2. La tecnologia i l'empresa.

5.3. La producció i el curt termini.

5.4. La producció i el llarg termini.

5.5 Eficiència tècnica i eficiència econòmica.

Tema 6. Els costs de la producció.

6.1. Els costs de l'empresa.

6.2. Els costs a curt termini.

6.3. Els costs a llarg termini.

Tema 7. La retribució dels factors productius.

7.1. L'empresa i els factors productius.

7.2. Els salaris.

7.3. La renda de la terra.

7.4. L'interés i el capital.

Tema 8.

8.1, Desplaçaments de la corba de demanda.

8.2. Desplaçaments de la corba d'oferta.

8.3. Moviments al llarg d'aquestes corbes.

8.4. Els canvis de preus i l'elasticitat de la demanda.

8.5. L'elasticitat de la demanda i l'ingrés total.

Tema 9. La competencia perfecta, el monopoli i l'oligopoli.

9.1. Els mercats i la competència.

9.2. La competència perfecta.

9.3. El monopoli.

9.4. Els mercats oligopolístics.

Bloc3.. La renda nacional, els seus components i el seu finançament.
Tema 10. L'enfocament macroeconòmic: la renda nacional i altres agregats.

10.1. La macroeconomia i la política macroeconòmica.

10.2. La Compabilitat Nacional: el Producte Nacional.

10.3. Productes intermedis i productes finals.

10.4. Els principals agregats de la Comptabilitat Nacional.

10.5. Algunes interrelacions entre macromagnituds.

Tema 11. L'ús i la distribució de la renda nacional.

11.1. El consum i la inversió.
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11.2. La distribució de la renda.

11.3. La política distributiva i els seus instruments.

Tema 12. La intervenció de l'Estat en l'Economia: la política fiscal.

12.1. Els objectius de la intervenció de l'Estat.

12.2. Els instruments del sector públic.

12.3. El caràcter automàtic de la política fiscal.

12.4. Limitacions de l'ús de polítiques fiscals discreccionals.

12.5. El dèficit i el seu finançament.

Tema 13. El finançament de l'economia: el diner i els bancs.

13.1 El procés de finançament.

13.2. El diner.

13.3. Els bancs i el diner bancari.

13.4. Els bancs: serveis que ofereixen.

13.5. La creació del diner bancari.

Tema 14. El control de la quantitat de diner.

14.1. El control de l'oferta monetària.

14.2. La política monetària.

14.3. Els instruments de la política monetària.

14.4. Els efectes de la política monetària.

Bloc 4.. Els problemes de l'Economia
Tema 15. La inflació: causes i efectes.

15.1. La inflació i la manera de mesurar-la.

15.2. Les causes de la inflació.

15.3. Els costs de la inflació.

Tema 16. La desocupació.

16.1. La taxa de desocupació.

16.2. Tipus de desocupació.

16.3. Les causes de la desocupació.

16.4. Els efectes econòmics de la desocupació.

Metodologia docent

A més de les classes teòriques, l'alumne tendrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància
amb el professor, amb notícies d'interés, documents electrònics i enllaços a interneti propostes de pràctiques
de treball autònom.
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Volum de treball
A l'inici del semestre, els estudiants disposaran del Cronograma de l'assignatura, que inclourà les dates de
l'examen parcial i del final. Durant el curs, directament a classe o a través de la plataforma UIB digital, el
professor informarà del pla de treball de l'assignatura i de les dates dels treballs a distància. Tot i això, el pla
podrà sofrir modificacions per adaptar-se a les circumstàncies del desenvolupament del curs.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els
principals contenguts de l'assignatura, i es realitzaran
activitats teoricopràctiques adequades al nombre d'alumes de
l'assignatura.

30

Avaluació Examen Final Grup gran (G) Avaluación dels coneixements i capacitat d'expressar-ho en
termes econòmics.

1.5

Avaluació Examen Parcial Grup gran (G) Avaluación dels coneixements i capacitat d'expressar-ho en
termes econòmics.

1.5

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 Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i comentari Es tracta d'aconseguir que l'alumne s'acostumi a llegir notícies d'actualitat
d'Economia, que les relscioni amb el treball fet a classe i que, d'aquesta
manera, constati la connexió que hi ha entre les classes teòriques i el món
real.

117

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
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L'avaluació contínua es concretarà en un examen parcial, que valdrà el 50% de la nota final, i un examen
final, que valdrà l'altre 50%.

Examen Final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluación dels coneixements i capacitat d'expressar-ho en termes econòmics.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Examen Parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluación dels coneixements i capacitat d'expressar-ho en termes econòmics.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Les notes de classe seran la principal referència per seguir el curs. Addicionalment, els manuals recomanats
seran també un ajut important.

Bibliografia bàsica

Mochón, F.: Economia Bàsica. 2ª ed. McGraw-Hill, Madrid 1995.
Mochón, F.: Economía: teoría y política. 5ªed. McGraw-Hill, Madrid 2005.

Bibliografia complementària

Krugman, Paul R.: Fundamentos de Economía. Ed. Reverté, Barcelona 2008.

Altres recursos

Mochón, F. et al.: Ejercicios de Economía Básica. McGraw-Hill, Madrid 1992.
Riera Font, A.: Exercicis i casos pràctics d'economia política. Universiotat de les Illes Balears, Palma 2002.


