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rafael.allepuz@econap.udl.cat
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Mercè Sala Rios 
Rafael Allepuz Capdevila

Learning objectives

See competences

Competences

University of Lleida strategic competences

Correctness in oral and written language.

Goals

Expresses him/herself properly in the activities, assignments, practical assignments and tests done.
Structures oral and written explanations properly.
Structures oral and written discourse properly.
Explains arguments properly in group work.
Explains questions and queries in an understable way.

 

Master Information and Communication Technologies.

Goals

Uses the SAKAI platform without difficulties.
Writes up assignments and activities in doc and pdf formats.
Does practical assignments properly using spreadsheets.
Finds information on the websites of the main policy-makers and other economic organisations or
institutions.

 

Master a foreign language.

Goals

Reads texts and articles related to economic policy written in English.

 

Degree-specific competences

Identify and interpret the economical, environmental, political, sociological and technological factors in local,
national and international ambits, and their repercusion upon organizations.

Goals

Knows the basic objective of monetary policy.
Understands the economic policy's operation.
Knows the nature and content of fiscal policy.
Without Translate - Coneix els paper de les institucions de la UEM en la política monetària i fiscal
Knows the main objectives of incomes policy.
Knows the main objectives of price control policy.

 

Degree-transversal competences 
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Ability to criticise and be self-critical.

Goals

Accepts opinions and suggestions from the rest of the group.
Expresses his/her opinion based on reading an article or assignment.
Recognises mistakes and contributes elements of analysis to those of others.

 

Ability to organise and plan.

Goals

Organises study material properly.
Plans and organises work properly.

 

Teamwork and leadership.

Goals

Takes an active part in group debate.
Provides his/her own ideas.
Lets fellow students talk and listens to them.

 

Be able to work and to learn in an autonomous way and simultaneously adequately interact with others,
through cooperation and collaboration.

Goals

Consults bibliography to properly complete the theoretical explanation materials.
Works independently on the practical assignments set by the lecturer.
Shows capacity to expand on the concepts worked on in class.

 

Ability to analyse and synthesise.

Goals

Gives reasons for the answers he/she provides.
Justifies arguments clearly and coherently.
Concludes with a summary.

 

Act in accordance with rigour, personal compromise and in a quality orientated way.

Goals

Presents activities and practical work carefully and clearly.
Shows an interest in improving the quality of his/her work.

Subject contents

Subject contents

Topic 1 Economic policy. Introduction and concepts
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1.1. Basic concepts

1.2. Objectives of short-term economic policy

1.3. Instruments and the line of transmission

 

Topic 2 Monetary policy

2.1.Concepts and agents of monetary policy

2.2. Instruments of monetary policy: controllable sources of MB

2.3.The monetary policy of the European Economic and Monetary Union (EMU) and Central European Bank (CEB)

2.4.Line of transmission and effectiveness of monetary policy

 

Topic 3 Fiscal policy

3.1. Nature and content of fiscal policy

3.2. Instruments of fiscal policy, line of transmission and effectiveness of fiscal policy

3.3. The problems of financing the public deficit

3.4. Budgetary policy in the EMU

 

Methodology

Grup Gran (GG): desenvolupament continguts teòrics de l'assignatura

Grup Mitjà (GM): desenvolupament de pràctiques sobre els continguts treballats; comentari de textos realcionats
amb el contingut; resolució de pràctiques numèriques; resolució de dubtes

Development plan

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom

1
 

Exposició teòrica tema 1 GG 2,5  no Exposició  

1 Conèixer l’assignatura GM 1,5  no

Anàlisi de
competències,

objectius i
continguts i

bibliografia de
l’assignatura

 

1
 

Lectura per propera pràctica
interdependència política-

economia
  2 no  Lectura

 
2
 

Exposició teòrica tema 1 GG 2,5  no Exposició  
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2
Pràctica interdependència

política-economia
GM 1,5  no

Treballar
preguntes

relacionades
amb lectura

interdependència
política-

economia

 

2 Estudi   2 no  Lectura i Estudi

3 Exposició teòrica tema 1 GG 2,5  no Exposició  

3
Pràctica càlcul principals
objectius: inflació, atur,

creixement
GM 1,5  no

Resoldre les
activitats que es

proposen
 

3 Estudi i revisar pràctiques   2,5 no  

Estudi bibliografia,
temari treballat

presencialment i
activitats

realitzades

4 Exposició teòrica tema 2 GG 2,5  no Exposició  

4
Treballar conceptes BM, Fonts

i usos BM
GM 1,5  no

Activitats
numèriques i de

raonament al
voltant de la BM i

diner bancari

 

4
Relacionar teoria amb càlculs
realitzats a la sessió pràctica

  2,5 no  Estudi i pràctiques

4 Realitzar pràctiques   2 no  Pràctiques

5
 

Exposició teoria tema 2 GG 2,5  no Exposició  

5 Estudi   4 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

5
 

Pràctiques relacionades amb
càlculs de magnituds

monetàries i instruments
bàsics de política monetària

  2 no  

Resoldre les
activitats que se’ls
hi proporcionarà i
revisar les fetes

amb el GM

5

Pràctiques relacionades amb
càlculs de magnituds

monetàries i instruments
bàsics de política monetària

GM 1,5  no  

Resoldre les
activitats i
preguntes

relacionades amb
els continguts

treballats

6 Exposició teoria tema 2 GG 2,5  no Exposició  

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom
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6

Càlculs relacionats amb les
magnituds monetàries i els

instruments bàsics de política
monetària

GM 1,5  no

Resoldre les
activitats i
preguntes

relacionades
amb els

continguts
treballats

 

6
Lectura per propera pràctica

sobre la UEM
  1,5 no  Lectura

6
 

Estudi   3 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

6 Pràctiques política monetària   2,5 no  
Realitzar

pràctiques

7 Exposició teoria tema 2 GG 2,5  no Exposició  

7 Pràctica sobre la UEM GM 1,5  no

Respondre
qüestions

relacionades
amb lectura

sobre la UEM

 

7 Estudi   3 no  Lectura continguts

7 Pràctiques política monetària   2,5 no  
Revisar pràctiques
treballades amb el

GM

8 Exposició teoria tema 2 GG 2,5  no Exposició  

8 Pràctica sobre la UEM GM 1,5  no

Respondre
qüestions

relacionades
amb lectura

sobre la UEM

 

        

8 Estudi   5 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

8 Estudi assistit   2 no  

Treballar els
continguts amb un
període pactat en

el qual la
professora estarà

connectada a
SAKAI per resoldre
dubtes virtualment

8 Pràctiques   2 no  

Realitzar
pràctiques
treballades

presencialment i
altres

proporcionades
per la professora

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom
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9 avaluació GG 2  si

Resoldre les
activitats i
preguntes

relacionades
amb els

continguts
treballats

 

10 Exposició teoria tema 3 GG 2,5  no Exposició  

10 Pràctica GM 1,5  no
Resoldre pràctica

avaluada
setmana 9

 

10 Estudi i pràctiques   4 no  

Estudi dels temes
treballats

presencialment ,
relacionant teoria i

pràctica

        

11 Exposició teoria tema 3 GG 2,5  no Exposició  

11 Pràctica GM 1,5  no
Pràctiques

política fiscal
 

11 Estudi i pràctiques   4 no  

Estudi dels temes
treballats

presencialment ,
relacionant teoria i

pràctica

12 Exposició teoria tema 3 GG 2,5  no Exposició  

12
 

Treballar al llarg de tota la
setmana les pràctiques

proposades pels professors
  7,5 si  

Treballar els
continguts i lliurar

la pràctica dins
d’un període pactat

12 Pràctica temes 2 i 3 GM 1,5  no

Resoldre dubtes
pràctica

puntuada que
estan treballant
autònomament

 

12 Estudi   2,5 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

13 Exposició tema 3 GG 2,5  no Exposició  

13 Pràctica GM 1,5   

Resoldre pràctica
puntuada
treballada

autònomament

 

13
 

Lectura per propera pràctica
sobre política fiscal

  2,5 no  Lectura

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom
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13 Estudi i pràctiques   6 no  

Estudi dels temes
treballats

presencialment ,
relacionant teoria i

pràctica

14 Exposició tema 3 GG 2,5  no Exposició  

14
 Treballar article política fiscal

en època de crisi
GM 1,5  no

Treballar en grup
qüestions

relacionades
amb la lectura
sobre política

fiscal

 

14
 

Estudi   7 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

15 Exposició tema 4 GG 2,5  no Exposició  

15
Pràctiques relacionades amb

la política fiscal GM 1,5  no

Qüestions de
raonament i

debat sobre la
política fiscal

 

15 Estudi i pràctiques   5 no  

Estudi dels temes
treballats

presencialment ,
relacionant teoria i

pràctica

15 Pràctiques política fiscal UEM   3 no  

Realitzar
pràctiques política
fiscal i relacionar-
les amb política
monetària de la

UEM

16 Exposició tema 4 GG 2,5  no Exposició  

16
Treballar conceptes

relacionats amb la política de
rendes i control de preus

GM 1,5  no
Preguntes de

raonament
 

16
 

Estudi   8 no  
Estudi bibliografia i

temari treballat
presencialment

16 Pràctiques   2 no  
Realitzar

pràctiques

17-19
avaluació

Prova puntuada GG 2  si

Resoldre les
activitats i
preguntes

relacionades
amb els

continguts
treballats

 

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom

(1) GG = grup gran/GM =grup mitjà         (2)HTP = Hores de Treball Presencial          (3)HTNP = Hores de Treball
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No Presencial 

Evaluation

Activitats d’avaluació % Dates   (Setmana) O/V1 I/G2

1. Resoldre les activitats i
preguntes relacionades amb
els continguts treballats

20 9ena setmana O I

2. Treballar i respondre les
qüestions d’una pràctica que
es penjarà al SAKAI i lliurar-la
en el termini que estableixi el
professorat

10

11ena  setmana es penjarà al
SAKAI
12 ena  setmana es treballarà de
manera autònoma
13 ena  setmana es lliurarà (el
dia i hora del lliurament es
notificaran en el moment de
facilitar la pràctica mitjançant
SAKAI)

O I

3. Treball autònom en els
grups mitjans

10 Al llarg de tot el quadrimestre O I

4.  Resoldre les activitats i
preguntes relacionades amb
els continguts treballats

60 17/18 ena  setmana O I

                                                                   (1)Obligatòria / Voluntària       (2)Individual / Grupal

Observacions:

Les diferents proves d’avaluació continuada d’aquesta assignatura es realitzaran acumulant continguts i
coneixements. És a dir, en cada prova el professorat pot plantejar qüestions o demanar càlculs de tots els
continguts explicats fins aquell moment. Això vol dir que en la primera prova l’avaluació serà d’un volum més baix
de continguts que en la darrera en la que s’avaluaran tots els continguts de l’assignatura.

El treball autònom en els grups mitjans es valorarà mitjançant pràctiques que el professorat recollirà en els grups
mitjans i que valorarà.

El barem de qualificacions és de 0 a 10 punts. Aprovat: 5 punts

La setmana 19 es realitzarà una prova de recuperació on s’examinaran tots els continguts de l’assignatura.

Un estudiant obtindrà una qualificació de NO PRESENTAT en els següents casos:

No s’ha presentat a cap de les activitats avaluables.

No ha realitzat la tercera prova d’avaluació i no s’ha presentat a la recuperació

 Si un estudiant no realitza alguna de les proves d’avaluació continuada se li assignarà un zero com a qualificació
d’aquella prova.

Bibliography

Recommended bibliography

The bibliography given below may be expanded or modified during the year if a book of interest for the
content of the subject is published or if a new edition of one of the works included appears.
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TOPIC 1: SHORT-TERM ECONOMIC POLICY AND ANALYSIS

 

CUADRADO ROURA, J.R. (editor) (1995): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. McGraw-Hill,
Madrid, first edition.

Topic 14

 

CUADRADO ROURA, J.R. (editor) (2005): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. McGraw-Hill,
Madrid, third edition.

Topics 3, 4.

Topic 6: points 6.2, 6.3

Topic 7: punt 7.3

Topic 8: points 8.1, 8.2

 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J.A. and RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. McGraw-
Hill, Madrid, fourth edition revised and update.

Topic 2: point 2.4

Topic 5: points 5-1, 5-2, 5-3 

Topic 6: points  6.3, 6.4

 

JORDAN GALDUF, J.M. and GARCÍA RECHE, A. (coordinators) (1995): Política económica.(Objetivos,
instrumentos, sectores y territorio). Tirant lo Blanch libros, Valencia. 

Chapter 1

Chapter 4: point 2 

Chapter 5: points 2, 3, 4

 

JORDAN GALDUF, JM; GARCÍA RECHE, A. and ANTUÑANO MARURI, I. (coordinators )(1999):Política
económica y actividad empresarial. Tirant lo Blanch libros, Valencia. 

Chapter 1: point 4

Chapter 7: points 1, 2

 

TOPIC 2. MONETARY POLICY

 

BANCO DE ESPAÑA (2004): Glosario. La política monetaria en la zona euro.Madrid.Bank of Spain. (This is a
glossary of terms).

 

2015-16



CENTRAL EUROPEAN BANK :The application of monetary policy in the eurozone.  This can be consulted at the
address:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joñl_2015_091_r_0002_en_txt.pdf

 

CUADRADO ROURA, J.R. (editor) (2005): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. McGraw-Hill,
Madrid, third edition.

Topic 11: points 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8

 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. and RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. McGraw-
Hill, Madrid, fourth edition revised and update.

Topic11: points 11.4, 11.7, 11.8

 

SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. and TORRES SOLÉ, T. (editors) (2005): Crecimiento y estabilidad
macroeconómica: el papel de la política económica. Published by the University of Lleida.

Topic 2

 

TOPIC 3. FISCAL POLICY

 

CUADRADO ROURA, J.R. (editor) (2005): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. McGraw-Hill,
Madrid, third edition.

Topic 12: points 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6

 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. and RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. McGraw-
Hill, Madrid, fourth edition revised and update.

Topic 12: points 12.1, 12.2, 12.3, 12.6.2

 

SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. and TORRES SOLÉ, T. (editors) (2005): Crecimiento y estabilidad
macroeconómica: el papel de la política económica. Published by the University of Lleida.

Topic 3
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