Facultat de Dret
Economia Política i Hisenda Pública 28037
Grup 01
1er Quadrimestre
Professor:

Jesús Ramos Martín

Despatx:

B3-082 Dep. d’Economia Aplicada. Facultat de Ciències Econòmiques

Telèfon:

93.581.1740

e-mail:

Jesus.Ramos@uab.es

Tutories:
Dilluns de 15:00 a 16:30 i dimecres de 10:30 a 12:00.
2on Quadrimestre
Professor:

Miquel-Àngel García López

Despatx:

B3-060 Dep. d’Economia Aplicada. Facultat de Ciències Econòmiques

Telèfon:

93.581.45.71

e-mail:

miguelangel.garcia@uab.cat

Organització del curs
-

El curs s’estructura en sis blocs que inclouen un seguit de temes relacionats. A l’inici
de cada bloc el professor proporcionarà una llista dels conceptes bàsics a
estudiar.

-

Bibliografia:
o

BLANCO, J.M. y AZNAR, J. Introducción a la Economía. Teoría y
Práctica. McGraw-Hill, 4a edició.

o

MOCHÓN, Francisco. Principios de Economía, McGraw-Hill, 2a edició.

o

MOCHÓN, Francisco. Economía. Teoría y Política, McGraw-Hill, 5a edició.

o

TORRES LÓPEZ, Juan. Economía Política, Piràmide.

o

SAMUELSON-NORDHAUS. Economía, McGraw-Hill. 17a edició.

Avaluació
1a. Convocatòria
Hi ha dos sistemes d’avaluació possibles:
Avaluació A: Dos exàmens de llarga durada. El primer examen es realitzarà durant el
període d’exàmens del primer semestre (gener-febrer) i on s’avaluaran els coneixements
d’aquest primer semestre. El segon examen es realitzarà durant el període d’exàmens del
segon semestre (juny-juliol) i s’avaluaran els coneixements adquirits al segon semestre.
La nota final del curs serà la mitjana dels dos exàmens aprovats de forma individual (si
l’alumne no supera el primer examen, automàticament passarà al sistema d’Avaluació B).
Avaluació B: Examen final de llarga durada que es realitzarà durant el període
d’exàmens del segon semestre (juny-juliol) i a on l’alumne s’avaluarà dels coneixements
adquirits durant tot el curs.

2a. Convocatòria
Avaluació Final: Examen final de llarga durada que inclou diferents tipus de proves.

1er QUADRIMESTRE
BLOC 1 Preliminars i teoria del consumidor
Tema 1. L’economia, una visió global.
Tema 2. L’oferta, la demanda i el mercat
Tema 3. Demanda, consumidor i elasticitat

BLOC 2 Teoria del productor
Tema 4. L’oferta i els costos.
Tema 5. L’empresa en els mercats de competència perfecta

BLOC 3 Estructura competitiva del mercat. Mercats de factors. Fallides dels mercats
Tema 6. Competència imperfecte
Tema 7. La retribució dels factors: el mercat de treball
Tema 8. Les fallides del mercat i el paper de l’Estat a l’economia

2on QUADRIMESTRE
BLOC 4 Comptabilitat nacional, model renda-despesa i corba IS
Tema 9. Una visió panoràmica de la macroeconomia
Tema 10. Demanda agregada i Política Fiscal

BLOC 5 Oferta i demanda de diner
Tema 11. El diner i els bancs
Tema 12. El banc central i la política monetària

BLOC 6 Oferta i demanda agregades. Economies obertes.
Tema 13. La macroeconomia d’una economia oberta
Tema 14. Creixement econòmic i desenvolupament

