
 

 

1 
 

 

PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: 
TEORIA I TENDÈNCIES 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 
Curs: Segon 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat:  Aleksander Kucel  
Idiomes d’impartició:  Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%) 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del 
funcionament de l’economia oberta als mercats 
internacionals. S’introdueixen els aspectes més 
rellevants associats al comerç i les finances 
internacionals  i els processos d’integració econòmica 
amb la finalitat que l’alumne adquireixi una visió 
rigorosa i actualitzada dels principals problemes i 
perspectives de l’economia mundial. 

 
 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i 
comprendre coneixements en un àrea d'estudi que 
parteix de la base de l'educació secundària general, i 
se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en 
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes 
que impliquen coneixements procedents de 
l'avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB3. 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 rellevants d'índole social, 
científica o ètica. 

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles 
habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre 
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.  
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3.- Metodologia de treball 
 

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma 
general, les següents etapes: 

a) Assistència a les sessions lectives 
L’assistència a classe es obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà 
proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant 
l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de 
l’assignatura. Cal remarcar que l’estudiant qui no participi a les classes s’enfronta 
amb un volum de material didàctic molt important i per tan pot tenir importants 
dificultats d’entendre tot aquest material estudiant-lo sol.  

b) Treball individual 
L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, 
la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a 
lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i 
articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari 
virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs. 

 

c) Moodle 

2.2.-  Competències 
generals 

CG4. Integrar els valors de la justícia social, la 
igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats 
per tots i especialment per a les persones amb 
discapacitat, de manera que els estudis 
d'Administració d'empreses i Gestió de la Innovació 
contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a 
una societat justa, democràtica i basada en la cultura 
del diàleg i de la pau. 

2.3.-  Competències 
transversals 

CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, 
emprant per a això terminologia precisa, recursos 
especialitzats i documentació que avali aquests 
arguments 

2.4.-  Competències 
especifiques 

CE.1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el 
raonament econòmic, així com el funcionament 
microeconòmic i macroeconòmic 
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El Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més 
importants d’una aula virtual. El Moodle és el lloc on es pengen tots els materials 
docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies 
etc.). En el Moodle també s’hi troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de 
entregar durant el transcurs de l’assignatura. Majoria dels exercicis són 
qüestionaris automatitzats i auto avaluables, el fet que ajuda a practicar el 
coneixement per part de l’estudiant.  

d) Contacte amb el professor 
El contacte amb el professor de l’assignatura és vital per que els estudiants puguin 
resoldre dubtes i aclarir tots els problemes relacionats amb l’assignatura. Per 
facilitar aquest contacte tenim varies eines de contacte. Principalment els 
estudiants poden trobar-se directament amb el professor durant les hores de 
tutories. Apart, hi ha possibilitat de contacte via correu electrònic, Twitter i Google 
Apps etc.  

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

 La competència relativa a l’Adquisició de Coneixements s’avaluarà mitjançant un 
examen escrit de preguntes de tipus test. 

 La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant 
presentacions dels exercicis i/o treballs que permetin observar directament la 
realització de la tasca encomanada o del grau de desimboltura de l’alumne.  

 La competència relativa a la Investigació s’avaluarà mitjançant la realització de 
treballs individuals, comentari de lectures, presentació d’exercicis i quaderns de 
pràctiques. 

 La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà 
mitjançant la realització de treballs individuals, comentari de lectures, presentació 
d’exercicis i quaderns de pràctiques. 

 

El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La 
qualificació d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les 
qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el 
període lectiu i de l'examen final.  

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per 
part de l’alumne (50%) com el resultat obtingut en un examen final (50%). Els alumnes 
hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs. 

Recuperacions 

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen 
final. Només es pot recuperar l’examen final i no parts de l’avaluació continuada.  
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5.- Continguts 
 
Part 1: Teoria del comerç internacional: 

 El model de Ricardo. 
 Factors específics i distribució de la renta. 
 Model de Heckscher-Ohlin. 
 El Model Estàndard de Comerç. 

Part 2: Empreses multinacionals 

 Economies externes d’escala i outsorcing. 
 Mercats especialitzats.  
 Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització. 
 Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització. 

Part 3: Política comercial internacional: 

 Els instruments de la política comercial internacional. 
 La economia política de la política comercial. 
 Controvèrsies sobre les polítiques comercials. 

Part 4: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises: 

 La comptabilitat nacional i la balança de pagaments. 
 Tipus de canvi i mercats de divises. 
 La producció nacional i tipus de canvi.  
 Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.  

 
 
 

6.- Recursos didàctics 
 

Bibliografia bàsica: 

KRUGMAN P., OBSTFELD M., MELITZ M. (2012) “Economía internacional”, 9a 
Edició, Pearson Education.  

Bibliografia complementaria:  

CARBAUGH R. (2005) “Economía Internacional”, Thomson Editores.  

MANKIW G. (2006) “Macroeconomía”, Antoni Bosch Editor. 

BLANCHARD O., AMIGHINI A., GIAVAZZI F. (2012) “Macroeconomía” 5a Edició, 
Pearson Education.  

Eichengreen Barry, (2008) “Globalizing Capital:  A History of the International 
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Monetary System” Princeton Press 

Rodrik Dani (2011) “The Globalization Paradox” Oxford University Press. 

 


