
   
 

Temes Actuals d’Economia i Societat 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació: GRAU en Administració d’empreses i gestió de la innovació  
Curs: 3er / 4art curs 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 ECTS – Optativa 
Bloc de Matèria:  
Professorat: Montserrat Vilalta, Eloi Serrano 
Idiomes d’ impartició: Català (100%) 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

1.Identificar i reflexionar sobre les principals variables i factors que 
expliquen el desenvolupament econòmic i social actual 

 
 

 
2.- Competències 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.-  Competències 
bàsiques 

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, 
idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat 

2.2.-   Competències 
generals 

CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant 
activament en les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins a arribar a posicions de consens, 
adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb 
altres membres de l'equip i crear nous coneixements 

2.3.-   Competències 
transversals 

  

CT7.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 

2.2.-   Competències 
específiques 

CE.1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el 
raonament econòmic, així com el funcionament 
microeconòmic i macroeconòmic 



   
 

3.- Metodologia de treball 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 i/o un examen escrit de preguntes de raonament. 
• La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant tallers o 
pràctiques 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 en 
grups. 
• La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà mitjançant la 
realització de treballs en grups, presentacions en la classe i/o pòsters. 
 
Cada tema serà tractat per un conferenciant extern. A la sessió anterior el professor dotarà de 
material analític a l’alumne per a que el dia de la conferencia pugui interactuar amb el 
conferenciant. El dia posterior a la conferencia, l’alumne haurà de presentar una recessió del tema 
tractat, utilitzant els materials del professor i les idees presentades pel ponent. 
El conjunt d’aquests treballs computen un 70% de la nota final, el 30% es composarà d’un examen, 
Cal aprovar les dues parts per superar l’assignatura. 
 
 

Sessions 
teòriques 

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives 
basades en l'explicació del professor en la qual 
assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura. 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen 
de suport a les classes presencials. 
 

Aprenentatge dirigit MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de 
treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les 
sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir 
una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la 
participació de l'estudiant és clau. 
 
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, 
segons els objectius que el professor responsable de 
l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data 
d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor. 
 

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no 
presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a 
partir de les dades subministrades pel professor. 



   
 

5.- Continguts 
 

 
1. L’economia Social 
2. La hisenda pública i els sistemes fiscals 
3. Crisi i ideologies del segle XXI 
4. La industria a Catalunya 
5. Les primaveres àrabs, implicacions i conseqüències 
6. La petjada ecològica 
7. La importància de les infraestructures 
8. Gènere i Economia 
9. El poder dels media 
10. El futur de l’Estat del Benestar 
11. La taxa turística 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 
Materials subministrats pels professors. 


