
  
 

 

Temes Actuals d’Economia Aplicada 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 
Curs: Tercer/Quart 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  JOSEP MARIA RAYA  i MONTSERRAT VILALTA (Coordinadors) 
 Idiomes d’ impartició:  Català/Castellà 
 
1.- Objectius 

 
 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

• Fomentar el coneixement en temes d’actualitat 
econòmica diversa 

• Fomentar l’esperit científic de l’estudiant 
mitjançant la observació de diverses conjuntures 
econòmiques problemàtiques i algunes possibles 
solucions. 

• Fomentar l’esperit crític de l’estudiant davant 
determinades situacions econòmiques i les 
solucions emprades pels diferents governs. 

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
Generals i Transversals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera 
pertinent i raonada textos escrits de nivell i 
caràcter acadèmics i justificar amb arguments 
consistents les pròpies postures, així com de 
defensar-les públicament. 

• G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i 
escrita en, almenys 3 llengües, les dues 
oficials a Catalunya i en anglès específic de 
negocis. 

•  G.3. Dominar les eines informàtiques i les 
seves principals aplicacions per a l'activitat 
acadèmica ordinària.  

• G.7. Desenvolupar tasques de manera 
autònoma amb una correcta organització i 



  
 

temporalització del treball acadèmic, aplicant 
amb flexibilitat i creativitat els coneixements 
adquirits i adaptar-los a contextos i situacions 
noves.  

• G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de manera 
individual com col·lectiva, així com capacitat 
per a expressar a uns altres aquestes idees i 
solucions  

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

En les sessions presencials  de tres hores un expert  intern (o, fonamentalment) 
extern, realitzarà una conferència sobre una de les temàtiques econòmiques del 
curs. A les sessions de dos hores amb tot el grup, cada grup/s de treball prepararà 
una sessió d’ampliació sobre la temàtica econòmica assignada.  

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que 
s'indiquen: 
- Lliurament fitxa resum de la conferència i participació en debats: 30% 
- Presentació oral (i memòria escrita) de l’ampliació del tema assignat: 40% 
- Test final “bàsic” amb el material de l’assignatura: 30%   

Per superar l’assignatura, s’haurà de superar cadascun dels anteriors aspectes amb 
més d’un 3.5 

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre amb els MATEIXOS 
aspectes (i amb els mateixos pesos) a recuperar que els esmentats anteriorment. 
És a dir: 

- Lliurament fitxa resum de la conferència i participació en debats: 30% 
- Presentació oral (i memòria escrita) de l’ampliació del tema assignat: 40% 
- Test final “bàsic” amb el material de l’assignatura: 30%   

2.2.-  Competències 
especifiques 

E.1. Reconèixer els conceptes econòmics bàsics, habilitats 
i raonament econòmic, així com el funcionament 
microeconòmic i macroeconòmic 

 



  
 
 

 

5.- Continguts 
 

El contingut de cada tema depèn dels conferenciants 

Tema 1 Federalisme Fiscal  

Tema 2 El mercat de l’habitatge  

Tema 3 Economia de la salut  

Tema 4 Economia de l’educació  

Tema 5 El mercat Laboral  

Tema 6 Economia Financera  

Tema 7 
 
 
 
 

Altres: Regulació, Infraestructures, Model de creixement 
econòmic (¿Com augmentar la productivitat a l’economia 
catalana i espanyola?);Economia del turisme (¿Es la taxa 
turística una bona idea?)  

 

6.- Recursos didàctics 
 

Els proporcionats per cadascun dels experts en cadascun dels temes 

Dos blogs amb el millor anàlisi de l’actualitat econòmica: 

www.nadaesgratis.es  

http://www.voxeu.org/  

 

http://www.nadaesgratis.es/�
http://www.voxeu.org/�

