
 
 

FONAMENTS D'ECONOMIA 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 
Curs: Primer 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat:  Aleksander Kucel  
Idiomes d’impartició:  Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%) 
 
1.- Objectius 

 

Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir els 
conceptes i els principis bàsics per entendre el 
funcionament de les economies contemporànies, 
emfasitzant en l'estudi dels mercats, els seus agents: 
empreses, consumidors i administracions públiques i 
les interrelacions que s’estableixen entre ells. 

 

 
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.  

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. 



 
 

 

 

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.  

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 

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.  

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. 

 

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. 

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 



 
 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. 

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 
han de superar amb una nota mínima cada part de l’assignatura per aprovar 
l’assignatura.  

Recuperacions 

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen 
final. No es podrà recuperar l’avaluació continua.  

 

5.- Continguts 
 

1. El concepte i el mètode en economia: 

1.1. Què és economia. 

1.2. Metodologia de l’economia. 

1.3. Economia normativa i economia positiva. 

1.4. Aplicacions. 

1.5. L’escassetat, l’elecció i factors productius. 

1.6. La frontera de les possibilitats de producció (FPP). 

1.7. Cost d’oportunitat. 

1.8. Llei de rendiments decreixents.  

1.9. Microeconomia i macroeconomia. 

1.10. Representacions gràfiques en l’economia.  

 

2. L’especialització, el intercanvi i el diner. 

2.1. L’especialització i el intercanvi. Eficiència del mercat. 

2.2. Avantatge absolut i comparatiu.  

2.3. Economies d’escala. 

2.4. Bescanvi i economia monetària: les funcions del diner. 

 

3. Els mecanismes de mercat: l’oferta i la demanda. 

3.1. Els determinants de la demanda i els seus desplaçaments. 



 
3.2. Els determinants de l’oferta i els seus desplaçaments. 

3.3. L’equilibri del mercat: la representació gràfica i el càlcul matemàtic.  

3.4. Les lleis de l’oferta i la demanda. 

3.5. Aplicacions de l’anàlisi de l’oferta i demanda. 

 

4. L’elasticitat de l’oferta i la demanda. 

4.1. L’elasticitat de la demanda: preu, substitució i renda. 

4.2. L’elasticitat de l’oferta. 

4.3. L’elasticitat de l’ingrés dels productors i la despesa dels consumidors. 

4.4. L’elasticitat encreuada.  

 

5. La teoria de l’elecció del consumidor. 

5.1. La restricció pressupostària.  

5.2. Les preferències del consumidor: racionalitat.  

5.3. La funció d’utilitat. 

5.4. L’optimització en l’elecció del consumidor (la funció de Lagrange).  

5.5. La obtenció de la corba de la demanda. 

 

6. El paper de l’Estat en economia. 

6.1. La diversitat de les activitats econòmiques i agents econòmics. 

6.2. Preus màxims i mínims (efectius i inefectius). 

6.3. Externalitats. 

 

7. L’empresa en un mercat de competència perfecte. 

7.1. Maximització de beneficis en una empresa competitiva.   

7.2. Demanda i ingrés marginal de l’empresa. 

7.3. Òptim de producció i corba d’oferta de l’empresa a curt i llarg termini. 

7.4. Funcions de costos.  

7.5. Resposta de l’empresa a variacions dels costos dels factors.  

7.6. Mercats contestables: entrada i sortida d’empreses; externalitats. 

 

8. Poder de mercat i fixació de preus. 

8.1. El monopoli: ineficiència i cost social del monopoli. 

8.2. Discriminació de preus. 

8.3. Monopoli i monopsoni bilateral. 

8.4. Integració vertical i preus de transferència. 

8.5. Regulació dels monopolis. 



 
 

9. Teoria de jocs i estratègia competitiva. 

9.1. Absència de comportaments estratègics (simultaneïtat d’accions): solució de 
Cournot i solució de Bertrand. 

9.2. Comportaments estratègics (accions seqüencials): solució de Stackelberg. 

9.3. Maximització conjunta de beneficis: col·lusió i càrtel. 

9.4. Les barreres d’entrada. 

9.5. Cooperació i conflicte.  

9.6. Mecanismes alternatius de coordinació.  

9.7. El marc institucional: els drets de propietat. 

9.8. Equilibri de Nash i òptims de Pareto. 

9.9. Equilibri perfecte de Nash en subjocs.  

 

10. L’anàlisi econòmic dels mercats de treball. 

10.1. El capital humà: la definició i les extensions.   

10.2. Els mercats de factors de producció. 

10.3. Els ingressos i la discriminació. 

10.4. La desigualtat de la renda i pobresa.  

 
6.- Recursos didàctics 
 

 6.1.- Bibliografia bàsica 

MANKIW, G. (2012)  “Principios de Economía”. Thompson-Paranimfo. (majoria 
dels temes de l’assignatura). Última edició actualitzada. 

PARKIN, M. (2008) “Economía”. Pearson. 8ª Edició  

 6.2 – Bibliografia complementària 

SAMUELSON, P. A., NORDHAUS W. D. (2010) “Economía 19ed con 
aplicaciones Latinoamérica”. McGraw Hill. 

 

 


