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Informació general de l'assignatura
Denominació

POLÍTICA ECONÒMICA

Codi

101317

Semestre d'impartició

2n Q Avaluació Continuada

Caràcter

Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics

0

Crèdits pràctics

0

Coordinació

Mercè Sala

Departament/s

Economia Aplicada

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició

català

Distribució de crèdits

Mercè Sala Rios 14.1
Rafael Allepuz Capdevila 6.3

Horari de tutoria/lloc

Mercè Sala
Dimarts de 9 h 30' a 11 h 30'
Dimecres de 15 a 16
Dijous de 12 a 15
Rafael Allepuz
Dilluns de 9 a 12
Dimarts de 9 a 12

2013-14
Mercè Sala Rios
Rafael Allepuz Capdevila

Informació complementària de l'assignatura
L'assignatura de Política Econòmica és una matèria que s'imparteix al grau d'ADE per ajudar a entendre i analitzar les
principals mesures econòmiques que pren el govern o altres institucions per aconseguir determinats objectius que
milloren el nivell de benestar de la col·lectivitat.
L'assignatura s'imparteix en el segon semestre del segon curs del grau. Aquesta ubicació no és gratuïta sinó que
respon a una estratègia transversal d'aprenentatge. En aquest sentit val a dir que en el segon semestre de primer curs,
l'estudiantat ha assolit els coneixements bàsics de l'economia amb l'assignatura Economia I. Al llarg del primer
semestre del segon curs amb l'estudi d'Economia II gaudeix dels coneixements suficients d'economia per poder
interpretar i utilitzar la informació i els indicadors econòmics. És en aquest punt del cicle d'estudi que l'estudiantat pot
assimilar i entendre els diferents mesures de política econòmica, els objectius que persegueixen i les seves
conseqüències sobre els agents i sectors econòmics, objectius d'aprenentatge de l'assignatura Política Econòmica.
Posteriorment, tots aquests coneixements seran fonamentals per entendre l'entorn econòmic actual i la seva evolució,
continguts bàsics de l'assignatura Economia Espanyola i Mundial que s'estudia al primer semestre del tercer curs.

Requisits per cursar-la: Prerequisit: 101307 Economia I 1R CURS (2S). Aprovat per Consell de Govern de 12/07/2011

Objectius acadèmics de l'assignatura
Veure apartat de competències.

Competències
Competències estratègiques de la Universitat de Lleida
Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Objectius
Utilitza sense dificultats la plataforma SAKAI
Elabora els treballs en format doc i pdf
Treballa correctament amb el full de càlcul les pràctiques
Troba informació en les pàgines web dels principals policy-makers i d'altres organismes o institucions de
caire econòmic

Domini d'una llengua estrangera
Objectius
Llegeix textos i articles relacionats amb la política económica escrits en llengua anglesa

Correcció en l'expressió oral i escrita
Objectius
Expressa de manera correcta i sense faltes les activitats, treballs, pràctiques i proves que realitza
Estructura correctament l'exposició oral i escrita
Estructura coherenment el discurs oral i escrit
Exposa de forma correcta les argumentacions en el treball en grup
Exposa de forma entenedora les qüestions i dubtes
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Competències específiques de la titulació
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.
Objectius
Explica els continguts i conceptes fonamentals de la política econòmica
Entèn el funcionament de la política monetària
Entèn la naturalesa i el contingut de la política fiscal
Analitza el paper de les institucions de la UEM en la política monetària i fiscal
Coneix els conceptes fonamentals de la política de rendes
Coneix els conceptes fonamentals de la política de preus

Competències transversals de la titulació
Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament amb els
altres, cooperant i col·laborant.
Objectius
Consulta la bibliografia per complementar de forma correcta els materials de les exposicions teòriques
Treballa de manera autònoma les pràctiques que proposa la professora
Mostra capacitat per ampliar els conceptes treballats presencialment

Capacitat de crítica i autocrítica.
Objectius
Accepta l'opinió i les propostes de la resta del grup
Expressa la seva opinió a partir de la lectura d'un article o treball
Reconeix les seves equivocacions i aporta elements d'anàlisi a les dels altres

Treball en equip i lideratge.
Objectius
Participa activament en el debat del grup
Aporta idees pròpies
Deixa parlar i escolta als companys

Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.
Objectius
Presenta de forma acurada i clara les activitats i les pràctiques
Mostra interès per millorar la qualitat de la seva feina

Capacitat d'organitzar i planificar.
Objectius
Organitza correctament el material d'estudi
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Planifica i organitza de forma correcta el treball

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Objectius
Raona les respostes que dóna
Justifica les argumentacions de manera clara i coherent
Conclou de forma sintètica

Continguts fonamentals de l'assignatura
Tema 1 La política econòmica. Introducció i conceptes
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Objectius de la política econòmica conjuntural
1.3. Els instruments i la línia de transmissió

Tema 2 La política monetària
2.1. Conceptes i agents de la política monetària
2.2. Instruments primaris de política monetària
2.3. La política monetària de la Unió Econòmica i Monetària Europea (UEM) i el Banc central Europeu (BCE)
2.4. Línia de transmissió i eficàcia de la política monetària

Tema 3 La política fiscal
3.1. Naturalesa i contingut de la política fiscal
3.2. Instruments de la política fiscal, línia de transmissió i eficàcia de la política fiscal
3.3. Els problemes del finançament del dèficit públic
3.4. La política pressupostària de la UEM europea

Tema 4 Polítiques de rendes i control de preus
4.1. Política de rendes
4.2. Política de control de preus

Eixos metodològics de l'assignatura
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
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Pla de desenvolupament de l'assignatura
Setmanes
1

1

1

2

Activitat

Exposició teòrica tema 1

Conèixer l’assignatura

Grup1 HTP2 HTNP3

GG

GM

2,5

1,5

Lectura per propera pràctica
interdependència políticaeconomia
Exposició teòrica tema 1

2

GG

2,5

Activitat
Avaluació

Treball
presencial

no

Exposició

no

Anàlisi de
competències,
objectius i
continguts i
bibliografia de
l’assignatura

no

Lectura

no

Exposició

no

Treballar
preguntes
relacionades
amb lectura
interdependència
políticaeconomia

2

Pràctica interdependència
política-economia

2

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

4

Exposició teòrica tema 2

GM

1,5

2

2,5

GG

2,5

Treball autònom

no

Lectura i Estudi

Estudi bibliografia,
temari treballat
presencialment i
activitats realitzades

no

no

Exposició

no

Activitats
numèriques i de
raonament al
voltant de la BM i
diner bancari

4

Treballar conceptes BM, Fonts i
usos BM

4

Relacionar teoria amb càlculs
realitzats a la sessió pràctica

2,5

no

Estudi i pràctiques

4

Realitzar pràctiques

2

no

Pràctiques

5

5

Exposició teoria tema 2

Estudi

GM

GG

1,5

2,5

no

4

no

Exposició
Estudi bibliografia i
temari treballat
presencialment
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Setmanes

5

Activitat

Grup1 HTP2 HTNP3

Pràctiques relacionades amb
càlculs de magnituds
monetàries i instruments bàsics
de política monetària

2

Activitat
Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom

no

Resoldre les activitats
que se’ls hi
proporcionarà i revisar
les fetes amb el GM
Resoldre les activitats
i preguntes
relacionades amb els
continguts treballats

5

Pràctiques relacionades amb
càlculs de magnituds
monetàries i instruments bàsics
de política monetària

GM

1,5

no

6

Exposició teoria tema 2

GG

2,5

no

Exposició

no

Resoldre les
activitats i
preguntes
relacionades
amb els
continguts
treballats

6

Càlculs relacionats amb les
magnituds monetàries i els
instruments bàsics de política
monetària

6

Lectura per propera pràctica
sobre la UEM

1,5

no

Lectura

Estudi

3

no

Estudi bibliografia i
temari treballat
presencialment

6

Pràctiques política monetària

2,5

no

Realitzar pràctiques

7

Exposició teoria tema 2

6

GM

GG

2,5

Exposició

no

Respondre
qüestions
relacionades
amb lectura
sobre la UEM

Pràctica 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

8

8

Pràctica sobre la UEM

Estudi

Estudi assistit

GG

GM

1,5

no

7

8

GM

1,5

2,5

1,5

5

2

no

Exposició

no

Respondre
qüestions
relacionades
amb lectura
sobre la UEM

no

no

Estudi bibliografia i
temari treballat
presencialment
Treballar els
continguts amb un
període pactat en el
qual la professora
estarà connectada a
SAKAI per resoldre
dubtes virtualment
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Setmanes

8

Activitat

Grup1 HTP2 HTNP3

Pràctiques

2

Activitat
Avaluació

Treball
presencial

Realitzar pràctiques
treballades
presencialment i altres
proporcionades per la
professora

no

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
Estudi dels temes
treballats
presencialment ,
relacionant teoria i
pràctica

10

Estudi i pràctiques

11

Exposició teoria tema 3

GG

2,5

no

Exposició

11

Pràctica

GM

1,5

no

Pràctiques
política fiscal

11

Estudi i pràctiques

12

Exposició teoria tema 3

12

4

4

GG

2,5

Treballar al llarg de tota la
setmana les pràctiques
proposades pels professors

12

Pràctica temes 2 i 3

12

Estudi

13

Exposició tema 3

13

Pràctica

13

Lectura per propera pràctica
sobre política fiscal

7,5

GM

1,5

GM

2,5

Estudi dels temes
treballats
presencialment ,
relacionant teoria i
pràctica

no

Exposició
Treballar els
continguts i lliurar la
pràctica dins d’un
període pactat

si

no

2,5
GG

no

no

Resoldre dubtes
pràctica
puntuada que
estan treballant
autònomament
Estudi bibliografia i
temari treballat
presencialment

no
no

Treball autònom

Exposició
Resoldre pràctica
puntuada
treballada
autònomament

1,5

2,5

no

Lectura
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Setmanes

13

Estudi i pràctiques

14

Exposició tema 3

14

14

Grup1 HTP2 HTNP3

Activitat

6

GG

Treballar article política fiscal
en època de crisi

1,5

Estudi

7

15

Exposició tema 4

15

Pràctiques relacionades amb la
política fiscal

15

GM

2,5

GG

GM

2,5

1,5

Estudi i pràctiques

5

Avaluació

Treball
presencial

Treball autònom
Estudi dels temes
treballats
presencialment ,
relacionant teoria i
pràctica

no

no

Exposició

no

Treballar en grup
qüestions
relacionades
amb la lectura
sobre política
fiscal
Estudi bibliografia i
temari treballat
presencialment

no
no

Exposició

no

Qüestions de
raonament i
debat sobre la
política fiscal

no

Estudi dels temes
treballats
presencialment ,
relacionant teoria i
pràctica

no

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

15

Pràctiques política fiscal 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

(1) GG = grup gran/GM =grup mitjà
Presencial

3

Activitat

GG

2

si

(2)HTP = Hores de Treball Presencial

Resoldre les
activitats i
preguntes
relacionades
amb els
continguts
treballats

(3)HTNP = Hores de Treball No
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Sistema d'avaluació
Activitats d’avaluació

%

Dates (Setmana)

O/V1

I/G2

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

20

9 ena setmana

O

I

O

I

11 ena setmana es penjarà al
SAKAI
12 ena setmana es treballarà de

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

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

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

(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 quarta 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.

Bibliografia i recursos d'informació
La bibliografia que consta a continuació podrà ser ampliada o modificada si al llarg del curs s’edita algun llibre d’interès
pels continguts de l’assignatura o apareix una nova edició d’alguna de les obres que hi consten.

TEMA 1: POLÍTICA ECONÒMICA A CURT TERMINI I ANÀLISI CONJUNTURAL
CUADRADO ROURA, J.R. (Coordinador) (1995): Introducción a la Política Económica. Mc-Graw-Hill, Madrid, primera
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edició.
Tema 14.
CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2010): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició.
Temes 3, 4.
Tema 6: punts 6.2, 6.3
Tema 7: punt 7.3
Tema 8: punts 8.1, 8.2.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J.A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició revisada i actualitzada.
Tema 2: punt 2.4
Tema 5: punts 5-1, 5-2, 5-3
Tema 6: punts 6.3, 6.4.
JORDAN GALDUF, J.M. i GARCÍA RECHE, A. (coordinadors) (1995): Política económica. (Objetivos, instrumentos,
sectores y territorio). Tirant lo Blanch libros, València.
Capítol 1
Capítol 4: punt 2
Capítol 5: punts 2, 3, 4.
JORDAN GALDUF, JM; GARCÍA RECHE, A. y ANTUÑANO MARURI, I. (coordinadores) (1999): Política económica y
actividad empresarial. Tirant lo Blanch libros, València.
Capítol 1: punt 4
Capítol 7: punts 1, 2.

TEMA 2: LA POLÍTICA MONETÀRIA
BANCO DE ESPAÑA (2004): Glosario. La política monetaria en la zona euro. Madrid. Banco de España. (és un
glossari de termes).
BANCO CENTRAL EUROPEO (2011): La aplicación de la política monetaria en la zona euro. Documentación general
sobre los instrumentos y los procedimientos de la política monetaria del Eurosistema. Banco Central Europeo. Es pot
consultar a l’adreça:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/PoliticaMonetaria/Fic/gendoc201109es.pdf
CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2010): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició.
Tema 11: punts 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8
FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició revisada i actualitzada.
Tema 11: punts 11.4, 11.7, 11.8.
SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. y TORRES SOLÉ, T. (editores) (2005): Crecimiento y estabilidad
macroeconómica: el papel de la política económica. Edita Universitat de Lleida.
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Tema 2.

TEMA 3: LA POLÍTICA FISCAL
CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2010): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició.
Tema 12: punts 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició revisada i actualitzada.
Tema 12: punts 12.1, 12.2, 12.3, 12.6.2.
SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. y TORRES SOLÉ, T. (editores) (2005): Crecimiento y estabilidad
macroeconómica: el papel de la política económica. Edita Universitat de Lleida.
Tema 3.

TEMA 4: POLÍTIQUES DE RENDES I CONTROL DE PREUS
CUADRADO ROURA, J.R. (Coordinador) (1995): Introducción a la Política Económica. Mc-Graw-Hill, Madrid, primera
edició.
Tema 19: punts 19.1, 19.2, 19.4, 19.7.
CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2010): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició.
Tema 14: Introducció, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill,
Madrid, quarta edició revisada i actualitzada.
Tema 13.
JORDAN GALDUF, J. M. i GARCÍA RECHE, A. (coordinadors) (1995): Política económica. (Objetivos, instrumentos,
sectores y territorio). Tirant lo Blanch libros, València.
Capítol 5: punts 6, 7, 8.

