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Informació general de l'assignatura

Denominació ECONOMIA II

Codi 101313

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1 GG Matí, 3GM Matí, 1 GG Tarda, 2 GM Tarda

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Dra. M. Teresa Armengol Rosinés

Horari de tutoria/lloc Dilluns de 9 a 13 hores 
Dijous de 11 a 13 hores 
Lloc: despatx 0.18 FDE

Departament/s Economia Aplicada

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial (60 hores presencials) 
60% treball autònom (90 hores treball autònom)

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Grau en ADE

Distribució de crèdits 60 hores presencials 
90 hores treball autònom (no presencial) 

Horari de tutoria/lloc Dilluns de 9 a 13 hores 
Dijous de 11 a 13 hores 
Lloc: despatx 0.18 FDE

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

teresa.armengol@econap.udl.es

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Dra. M. Teresa Armengol Rosinés

Informació complementària de l'assignatura

Es recomana que l'estudiantat treballi les pràctiques i activitats i que porti l'assignatura al dia ja que els temes es
van desenvolupant seguint una cadena seqüencial. La no assistència a classe o el desconeixement de la matèria
tractada dificulta el seguiment de les explicacions i la resolució de les pràctiques i activitats.L'assignatura disposa
d'un dossier electrònic i de materials de pràctiques que es poden consultar a través del campus virtual.

Objectius acadèmics de l'assignatura

(1) Descriure les principals magnituds de la macroeconomia i les seves interrelacions (CES5, CEU1, CB1, CB5,
CB6)

(2) Interpretar els diferents indicadors agregats i utilitzar-los per a fer el seguiment i avaluació de la situació d'una
economia (CES5, CEU1, CB1,CB5,CB6)

(3) Buscar informació macroeconòmica, a través d'internet i en la bibliografia especialitzada, provinent de diverses
fonts (CES5, CEU1, CEU3,CB2, CB3, CB5, CB6)

(4) Explicar, a través de models teòrics, el funcionament d'una economia nacional (CES5, CEU1, CB1, CB5, CB6)

(5) Utilitzar els models per a analitzar les fluctuacions econòmiques (CES5, CEU1, CB1, CB5, CB6)

(6) Explicar els principals problemes econòmics i entendre com els models teòrics de la disciplina permeten
analitzar aquests problemes (CES5, CEU1, CB1, CB5, CB6)

(7) Resoldre problemes numèrics amb les equacions que descriuen les pautes de comportament dels agents
econòmics d'un país en el marc d'un model agregat(CES5, CEU1, CB5, CB6)

(8) Planificar un treball en equip. Recopilar la informació i seleccionar-la (CES5, CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB3,
CB4, CB5)

(9) Elaborar un treball en equip, d'acord amb criteris de qualitat donats i utilitzant la terminologia específica.
Presentar la informació macroeconòmica de forma clara i sintètica (CES5, CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB3, CB4,
CB5, CB6)

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

(CEU1) Correcció en l'expressió oral i escrita

(CEU3) Domini de les tecnologies de la informació i la comunicació

Competències específiques de la titulació

(CES5) Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits
local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions

Competències transversals de la titulació

(CB1) Capacitat d'anàlisi i de síntesi

(CB2) Capacitat d'organitzar i planificar

(CB3) Treball en equip i lideratge

(CB4) Capacitat de crítica i autocrítica
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(CB5) Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l'orientació a la qualitat

(CB6) Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb els
altres, cooperant i col·laborant

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció i macromagnituds

1.1.La macroeconomia: concepte i instruments

1.2.La comptabilitat nacional i les macromagnituds. Principals indicadors macroeconòmics

Tema 2: Diner i sistema bancari

2.1.La demanda de diner

2.2.L'oferta de diner: la base monetària i la creació de diner bancari

2.3.La demanda i l'oferta de diner: taxa d'interès d'equilibri

Tema 3: L'oferta i la demanda agregades

3.1.L'oferta agregada (OA): curt termini i llarg termini

3.2.La demanda agregada (DA)

3.3.L'equilibri OA-DA: efectes sobre l'equilibri dels canvis en l'oferta agregada i en la demanda agregada

Tema 4: La demanda agregada: l'equilibri estalvi-inversió

4.1.La demanda de béns i la determinació de la producció d'equilibri: l'equilibri renda-despesa, l'efecte
multiplicador i l'ajustament de les existències

4.2.El sector públic: efectes sobre l'equilibri a curt i llarg termini

4.3.La identitat estalvi-inversió

Tema 5: Macroeconomia d’una economia oberta

5.1.La balança de pagaments i l’equilibri exterior

5.2.Tipus de canvi i mercats de divises

Tema 6: Desocupació, mercat de treball i inflació

6.1.  El mercat agregat de treball. Indicadors sobre el mercat de treball.

6.2. La inflació: indicadors i efectes de la inflació. La deflació i els seus efectes

 

Eixos metodològics de l'assignatura

GG: classe expositiva

GM: Resolució de pràctiques, comentari de dades i quadres macroeconòmics, treball en equip

Tutories
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Descripció activitat THP THNP Grup Setmanes

Classe expositiva tema 1 4 hores  GG 1 i 2

Resolució pràctiques tema 1. Anàlisi dades i
quadres macroeconòmics

4 hores i 30
minuts

 GM 1,2 i 3

Resolució pràctiques (treball autònom)  20  1 a 19

Estudi individual (treball autònom)  50  1 a 19

Classe expositiva tema 2 6 hores  GG 3,4 i 5

Resolució pràctiques tema 2
4 hores i
30minuts

 GM 4,5 i 6

Classe expositiva tema 3 4 hores  GG 6 i 7

Resolució pràctiques tema 3
1 hora i 30
minuts

 GM 7

Prova parcial 1  2 hores  GG
9 (13 de
novembre
de 2015)

Cerca de dades macroeconòmiques  20 TE 4 a 15

Cerca de dades (tutories) 10 horas  TE/GM  

Classe expositiva tema 4 6 hores  GG 8, 10 i 11

Resolució pràctiques tema 4 3 hores  GM 12 i 13

Classe expositiva tema 5 4 hores  GG 12 i 14

Resolució pràctiques tema 5
1 hora y 30
minutos

 GM 14

Prova parcial 2 2 hores  GG 15

Tema 6: classe expositiva i pràctiques 3 hores  GM 8, 10 i 11

Prova final 2 hores  GG
17 (13 de
gener de
2016)

Recuperació prova final 2 hores  GG
19 (28 de
gener de
2016)

Notes:

THP = Total Hores Presencials

THNP = Total Hores No Presencials

GG = Grup Gran

GM = Grup Mitjà

TE = Treball en equip
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Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

La qualificació final de l'assignatura s'obté de la mitja ponderada de les qualificacions obtingudes en cadascuna de
les quatre activitats d'avaluació, segons el pes assignat a cadascuna d'elles. Les dues proves parcials i la prova
final són de realització individual i tenen caràcter obligatori. L'activitat de cerca de dades es realitzarà en grup
(màxim 3 alumnes) i també té un caràcter obligatori. Aquesta darrera activitat s'ha de realitzar seguint les
instruccions que estaran disponibles al campus virtual. La darrera activitat d'avaluació és la recuperació de la prova
final (28 de gener de 2016) que té un caràcter voluntari i a la qual només s'hi poden presentar els alumnes
(aprovats i suspesos) que, prèviament, s'han presentat a la prova final del dia 13 de gener de 2016. En el cas dels
alumnes que es presentin a l'examen de recuperació quedarà anul·lada la seva nota de la prova final (13 de gener
de 2016) i la que comptarà serà la nota de la prova de recuperació (28 de gener de 2016). Finalment, el criteri
relatiu a la qualificació NO PRESENTAT és el següent: l'alumne que només obtingui qualificació en dues o menys
de les quatre activitats d'avaluació (no inclou prova de recuperació), obtindrà com a nota final de l'assignatura la
qualificació de NO PRESENTAT.

Finalment, es recorda a l'estudiantat que el sistema d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en la Normativa de
l'avaluació i qualificació de la docència en els graus i màsters de la UdL, aprovada en Consell de Govern de 26 de
febrer de 2014 i en l'acord de l'equip de Govern de la Facultat de Dret i Economia aprovat en data 13 de juny de
2014.  Segons aquest darrer acord: "per canviar la data d'una prova d'avaluació cal que es justifiqui i acrediti un
motiu familiar greu o bé un motiu de salut acompanyat d'un justificant mèdic que porti la data del dia de la prova
d'avaluació i que acrediti la impossibilitat de realització de la prova"

El quadre següent detalla la llista d'activitats d'avaluació de l'assignatura.

Objectius
d'aprenentatge

Activitat d'avaluació Criteris Ponderació Data

1-2-4-5-6-7

Prova parcial  1
(teòrica i pràctica)
Continguts: temes 1 i 2
20 preguntes test + 2
exercicis pràctic

Test:
Encerts:
1punt
Errades:
-0,25 punts
En blanc:
0 punts
Test: 10%
Exercicis: 15%
 
 

25%

13
Novembre
2015 (Matí
i Tarda)
(setmana
9)

1-2-4-5-6-7

Prova parcial  2
(teòrica i pràctica)
Continguts: temes 3, 4 i
5
20 preguntes test

Test:
Encerts:
1 punt
Errades:
-0,25 punts
En blanc:
0 punts

20%

Setmana
15
(Matí i
Tarda)

2-3-8-9
Cerca de dades
macroeconòmiques

Consultar
instruccions al
campus virtual

15%
Setmana
15
(lliurament)

1-2-4-5-6-7

Prova escrita final
(teòrica i pràctica)
Continguts: temes 1 a
6

Preguntes
teòriques: 25%
Pràctica: 15%

40%

13 de
gener de
2016 (Matí
i Tarda)
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1-2-4-5-6-7

Recuperació prova
escrita final (teòrica i
pràctica)
Continguts: temes 1 a
6

Preguntes
teòriques: 25%
Pràctica: 15%

40%

28 de
gener de
2016 (Grup
Únic Matí)

Avaluació alternativa

Segons la normativa d'avaluació de la Universitat de Lleida, en cas que un/a estudiant acrediti documentalment
(contracte de treball i resum de la vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social) que està treballant
amb jornada laboral completa durant el curs docent i, per tant, no pot complir amb els requisits establerts per a
l'avaluació continuada, podrà optar per la realització d'una prova única de validació de competències i
coneixements. La prova es realitzarà el dia 28 de gener de 2016 i consistirà en un examen únic. La informació
relativa a aquest examen és la següent:

Continguts a examinar: temes 1 a 6

Tipus d'examen: test de 20 preguntes i prova escrita (teòrica i pràctica)

Criteris test: encerts: 1 punt, errades: -0,25 punts, en blanc: 0 punts

Ponderació: test: 40%, prova escrita(teòrica i pràctica): 60%

Termini per acollir-se al sistema d'avaluació alternativa: l'estudiantat ha de contactar amb la professora abans del
dia 13 de novembre de 2015 (data de la primera prova d'avaluació)

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada:

 BLANCHARD, O. et al. (2012): Macroeconomía. Ed. Pearson. Madrid
CASE, K.E. i FAIR, R.C. (2008): Principios de macroeconomía. Ed. Pearson, México
CORTÉS, G. (2003): Principios de Economía Política. Ed. Ariel. Barcelona
DELONG, J.B.i OLNEY, M.L. (2007): Macroeconomía. Ed. Mc.Graw Hill
DORNBUSCH, R., FISCHER, S. i STARTZ, R. (2015): Macroeconomía. Ed. McGraw Hill. Madrid
GIMENO, J.A. et al. (2012): Principios de Economía. Ed. Mc. Graw Hill. Madrid
HORTALÀ, J. (2010): Teoria econòmica. Macroeconomia. Ed. Vicens Vives. Barcelona
KRUGMAN, P. i WELLS, R. (2014): Macroeconomía. Ed. Reverté. Barcelona
KRUGMAN, P. et al.(2015): Fundamentos de Economía. Ed. Reverté. Barcelona
MANKIW, N.G. (2014): Macroeconomía. Ed. A. Bosch. Barcelona
MOCHÓN, F. (2013): Macroeconomía. Ed. Mc.Graw Hill. Madrid
MUÑOZ, C, IRÁIZOZ, B. i RAPÚN, M. (2013): Introducción a la economía aplicada: magnitudes y cuentas
económicas. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra)
RONCAGLIA, A. (1994): Elements fonamentals d’economia política. Ed. Eumo. Vic (Barcelona)
STIGLITZ,  J. E i WALSH, C.E.(2004): Macroeconomía. Ed. Ariel. Barcelona
TORRES LÓPEZ, J. (2013): Economía Política. Ed. Pirámide. Madrid
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