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Informació general de l'assignatura

Denominació POLÍTICA ECONÒMICA

Codi 101317

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme
(ADETUR 2016)

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 2.4 3.6

Nombre de grups 3 3

Coordinació SALA RIOS, MERCÈ

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 11 
Rafael Allepuz Capdevila 3 
Antolí Olona 4 

Horari de tutoria/lloc Mercè Sala 
Dilluns de 10 a 13 
Dimarts de 12 a 14 
Dijous de 13 a 14 

Rafael Allepuz 
Dilluns de 9 a 12 
Dimarts de 9 a 12 

Antolí Olona 
Dimecres de 16 a 18 (Seminari 0.29 de la FDE)

2019-20

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


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

ALLEPUZ CAPDEVILA, RAFAEL rafael.allepuz@udl.cat 3

OLONA LATORRE, ANTOLÍN antoli.olona@udl.cat 4

SALA RIOS, MERCÈ merce.sala@udl.cat 11

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

 

Tema 2 La política monetària

2.1. Conceptes i agents de la política monetària

2.2. Els Instruments primaris de política monetària: les fonts controlables de la BM

2.3. La política monetària de la Unió Econòmica i Monetària Europea (UEM) i el Banc central Europeu (BCE)

 

Tema 3 La política fiscal

3.1. Naturalesa, instruments i línia de transmissió de la política fiscal

3.2. Els problemes del finançament del dèficit públic

3.3. La política pressupostària de la UEM europea

Eixos metodològics de l'assignatura

Desenvolupament continguts teòrics de l'assignatura i pràctiques sobre els continguts treballats; comentari de textos relacionats amb el contingut; resolució de pràctiques
numèriques; resolució de dubtes
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmanes Activitat Grup1 HTP2 HTNP3
Activitat

Avaluació
Treball presencial Treball autònom

1
 

Exposició teòrica tema 1 GG 2  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  no Exposició  

2 Pràctica interdependència política-economia GM 1,5  no

Treballar preguntes
relacionades amb lectura
interdependència política-

economia

 

2 Estudi   3 no  Lectura i Estudi

3 Exposició teòrica tema 1 GG 2  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   3,5 no  
Estudi bibliografia, temari treballat presencialment i

activitats realitzades

4 Exposició teòrica tema 1 GG 2  no Exposició  

4
Anàlisi i càlculs principals objectius: inflació, atur,

creixement
GM 1,5  no

Analitzar dades sobre les
macromagnituda i taxes

estudiats i resoldre càlculs
 

5 Exposició teòrica tema 2 GG 2  no Exposició  

5
pràctiques relacionades amb càlculs de magnituds

monetàries i instruments bàsics de política
monetària

GM 1,5  no
Activitats numèriques i de

raonament al voltant de la BM i
diner bancari

 

5
Relacionar teoria amb càlculs realitzats a la sessió

pràctica
  2,5 no  Estudi i pràctiques

5 Realitzar pràctiques   3 no  Pràctiques

6 Exposició teoria tema 2 GG 2  no Exposició  

6 Estudi   5 no  Estudi bibliografia i temari treballat presencialment

6
 

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

6 pràctica GM 1,5  no  
Resoldre les activitats i preguntes relacionades amb

els continguts treballats

7 Exposició teoria tema 2 GG 2  no Exposició  

7 Pràctica GM 1,5  no
Resoldre pràctica avaluada

setmana 6
 

7 Lectura per propera pràctica sobre la UEM   1,5 no  Lectura

7
 

Estudi   4 no  Estudi bibliografia i temari treballat presencialment

7 Pràctiques política monetària   2,5 no  Realitzar pràctiques

8 Exposició teoria tema 2 GG 2  no Exposició  

8 Pràctica sobre la UEM GM 1,5  no
Respondre qüestions

relacionades amb lectura sobre
la UEM

 

8 Estudi   3 no  Lectura continguts

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

9 Avaluació GG 2,5  si
Resoldre les activitats i

preguntes realcionades amb els
continguts treballats

 

10 Exposició teoria tema 2 GG 2  no Exposició  

10 Pràctica GM 1,5  no
Resoldre pràctica avaluada

setmana 9
 

10 Estudi   6 no  Estudi bibliografia i temari treballat presencialment

10 Estudi assistit   2 no  
Treballar els continguts amb un període pactat en el
qual la professora estarà connectada a SAKAI per

resoldre dubtes virtualment

10 Pràctiques   3 no  
Realitzar pràctiques treballades presencialment i

altres proporcionades per la professora

11 Exposició teoria tema 3 GG 2  no Exposició  
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11 Pràctica GM 1,5  no
Pràctica línia transmissió política

monetària UEM
 

11 Estudi i pràctiques   5 no  
Estudi dels temes treballats presencialment ,

relacionant teoria i pràctica

12 Exposició teoria tema 3 GG 2  no Exposició  

12 Pràctica conceptes bàsics política fiscal GM 1,5  no Pràctiques política fiscal  

12 Estudi i pràctiques   5,5 no  
Estudi dels temes treballats presencialment ,

relacionant teoria i pràctica

13 Exposició teoria tema 3 GG 2  no Exposició  

13
 

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

  7,5 no  
Treballar els continguts i lliurar la pràctica dins d’un

període pactat

13 Pràctica GM 1,5  no
analitzar i resoldre les qüestions

i càlculs que es plantegen  

13 Estudi   6,5 no  Estudi bibliografia i temari treballat presencialment

14 Exposició tema 3 GG 2  no Exposició  

14 Pràctica  temes 2 i 3 GM 1,5  no
Resoldre dubtes i analitzar

treball autònom
 

14
 

Lectura per propera pràctica sobre política fiscal   2,5 no  Lectura

14 Estudi i pràctiques   9 no  
Estudi dels temes treballats presencialment ,

relacionant teoria i pràctica

15 Exposició tema 3 GG 2  no Exposició  

15  Pràctica GM 1,5  no
Respondre qüestions

relacionades amb la lectura
proposada

 

15
 

Estudi   10 no  Estudi bibliografia i temari treballat presencialment

        

16-19
avaluació

Prova puntuada (i recuperació) GG 5  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 No Presencial 
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Sistema d'avaluació

Activitats d’AVALUACIÓ CONTINUADA % Dates  

 1 . Resoldre pràctiques que es plantejaran a l’aula durant les hores de classe i assistir a les activitats organitzades per la UdL que
proposin els professors i que tinguin lligam amb els continguts de l’assignatura

    10     Al llarg del semestre

 2. Examen: resoldre les activitats i preguntes  relacionades amb els continguts treballats     25          Setmana 9

 3. Examen: resoldre les activitats i preguntes relacionades amb els continguts treballats      65        Setmana 16/18

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

La primera prova d'avaluació implica:

1. La realització de les pràctiques que proposi el professor dins de les hores de classe. Quan es realitzi una activitat avaluable, el professor indicarà que forma part de la prova
d'avaluació prevista en la guia docent i exposarà els criteris d'avaluació que regiran en aquella prova. Si s'escau, l'activitat es recollirà després de la seva realització.

2. L'assistència a les activitats, xerrades, jornades, etc., organitzades per alguna unitat de la UdL, que proposi el professorat de l'assignatura i que tinguin continguts lligats amb
l'assignatura.

Del 10% que pondera aquesta activitat, l'estudiant obtindrà aquell percentatge que li pertoqui segons el nombre de pràctiques lliurades i resoltes adequadament segons el criteri
d'avaluació establert a priori pel professor  i el nombre d'activitats a les que hagi assistit sobre el total de les proposades. Així, per exemple, si al llarg del semestre es proposen
en total 4 pràctiques/activitats, cadascuna d'elles tindrà una ponderació de 2,5%.

Les proves 2 i 3 són exàmens que s'emmarquen dins de l’avaluació continuada d’aquesta assignatura i 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 segona prova l’avaluació serà d’un volum
més baix de continguts que en la tercera en la que s’avaluaran tots els continguts de l’assignatura.

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

La setmana 19 es realitzarà la prova de recuperació de la tercera prova (65% de la nota final) on s’examinaran tots els continguts de l’assignatura. Per poder-se presentar a la
recuperació l'estudiant ha d'haver realitzat la tercera prova avaluable.

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.

AVALUACIÓ ALTERNATIVA A L'AVALUACIÓ CONTINUADA

En cas que un/a estudiant acrediti documentalment  que no pot complir amb els requisits establerts per a l’avaluació continuada (treball remunerat, segona o ulterior matrícula de
l'assignatura, conciliació de la vida laboral i familiar i estades de mobilitat), podrà optar per la realització d’una prova única de validació de competències i coneixements. L'escrit
de renúncia a l'avaluació continuada i la documentació justificativa  s'hauran de presentar al professorat de l'assignatura abans del dia 28 de febrer de 2019. La data de la prova
única d'avaluació serà el dia 27 de maig de 18 a 20 hores. A la prova s'avalauran tots els continguts de l'assignatura. L'estudiant que s'aculli a l'avaluació alternativa tindrà dret a
anar a la recuperació que serà el dia 18 de juny de 15 a 17 hores..

D'acord amb l'article 1.5 punt 2 de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de  les proves d'avalaució, mitjans no permesos o
mecanismes fraudulents, l'estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d'abandonar l'examen o la prova,
i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.

PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES

Al llarg del semestre es proposaran diferents activitats de caire voluntari que es penjaran al campus virtual amb una data i hora d'obertura i una data i hora de tancament. Esl
estudiants que les realitzin les hauran de penjar en el campus virtual dins del termini establert. Aquells estudiants que hagi lliurat TOTES les pràctiques voluntàries i les hagin
superat (se les puntuarà com una altra porva, de 0 a 10), podran aprovar l'assignatrua si la seva nota final és d'un 4,5 o superior.

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

Bibliografia bàsica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial. Pearson, Madrid.

Tema 1: punt 1.4.2

Tema 3: punts 3.2.3, 3.4, 3.5

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2015): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid, cinquena edició.
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Tema  3: punts 3.1 a 3.6

Tema 4: punt 4.2

Tema 5: punts  5.2, 5.3

Tema 6: punts 6.1, 6.2, 6.3

Tema 7: punts 7.1, 7.2.

INFORME del CADS (2016): Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Disponible a: cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/ods-8/#bloc3

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, València.

Tema 2: punts 2, 3 i 4

TORRES LÓPEZ , J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto.

Punts 35 i 39

 

Bibliografia complementària

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

Bibliografia bàsica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial. Pearson, Madrid.

Tema 4: punts 4.3.3, 4.4., 4.5.1

BANCO CENTRAL EUROPEO: Orientación soblre la aplicación de la política monetaria del Eurosistema. Es pot consultar a l’adreça:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_es_txt.pdf

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2015): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid, cinquena edició.

Tema 10: punts  10.5, 10.7, 10.8

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, València.

Tema 5: punts 2, 3 i 4

SALA, M. i MINGUELL, F.X. (2016): "Política monetaria no convencional. Los programs de compra de activos del Banco Central Europeo". Boletín Económico del ICE, nº 3081,
p. 17-30.

TORRES LÓPEZ,  J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto.

Punts 20 i 24

 

Webgrafia

https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html

 

Bibliografia complementària

BANCO DE ESPAÑA (2004): Glosario. La política monetaria en la zona euro. Madrid. Banco de España. (és un glossari de termes).

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.

Tema 2.
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TEMA 3: LA POLÍTICA FISCAL

Bibliografia bàsica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial. Pearson, Madrid.

Tema 5: punts 5.4, 5.5

CASTELLS, A. (2017): "El retorn del keynesianisme i la vigència de la política fiscal". Revista Econòmica de Catalunya, nº 45, pp. 76-93.

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2015): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid, cinquena edició.

Tema 11: punts 11.1, 11.2, 11.5, 11.6.

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, València.

Tema 4

TORRES LÓPEZ, J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los eocnomistas. Ediciones Deusto.

Punts 14,15,18 i 44

Bibliografia complementària

BCE (2011): "La reforma de la gobernanza económica de la zona euro: elementos esenciales". Boletín Mensual del BCE. Març, pp. 107-128.

Tema 3

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.

 

 

 

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Els continguts generals es mantenen.

Continguts generals:

Tema 1 La política econòmica. Introducció i conceptes

1.1.  Conceptes bàsics

1.2. Objectius de la política econòmica conjuntural

Tema 2 La política monetària

2.1. Conceptes i agents de la política monetària

2.2. Els Instruments primaris de política monetària: les fonts controlables de la BM

2.3. La política monetària de la Unió Econòmica i Monetària Europea (UEM) i el Banc central Europeu (BCE)

Tema 3 La política fiscal

3.1. Naturalesa, instruments i línia de transmissió de la política fiscal

3.2. Els problemes del finançament del dèficit públic

3.3. La política pressupostària de la UEM europea

De manera específica s’ha procedit a introduir els següents canvis:

Es redueixin els continguts específics del punt 2.3. “La política monetària de la Unió Econòmica i Monetària Europea (UEM) i el Banc central Europeu (BCE)”. Els continguts es
limiten a l’explicació dels instruments fonamentals de la política monetària, sense entrar en detall de la resta d’instruments de recolzament. No s’analitzen els efectes de les
expectatives sobre la línia de transmissió ni els factors que influencien en l’eficàcia de la política monetària.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

La metodologia s'ha adaptat introduint les següents accions:

1. Classes on-line

2. Proporcionar enregistraments dels continguts a avaluar

3. Proporcionar apunts dels continguts

4. Proposar treball autònom i posteriorment penjar les solucions

5. Videoconferències per resoldre dubtes dels continguts teòrics i del treball autònom

6. Creació d'un fòrum obert a tots els estudiants matriculats a l'assignatura on poder dirigir els seus dubtes i el professorat contestar-los

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Es segueix el pla de desenvolupament dels continguts i de les practiques previstos en la guia docent adequant els següents aspectes:
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1. Les pràctiques es proposen com a treball autònom a desenvolupar al llarg d’una setmana
2. Es realitzen classes de suport per resoldre el treball autònom
3. Es pengen les solucions per a que els estudiants puguin realitzar un procés d’auto-correcció
4. S’han adaptat les  proves avaluables segons el que s'especifica a l'apartat d’avaluació d'aquesta addenda

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Avaluació continuada

1. Prova 20 d’abril. Ponderació sobre nota final  25%. Examen tipus test dels temes 1 i 2. La prova es realitzarà en tres torns, segons horari de classe de cada grup.
2. Prova 5 de maig. Ponderació sobre nota final  20%. Serà una activitat que s’obrirà a la pestanya d’activitats i que restarà oberta el temps necessari per a que els

estudiants la puguin realitzar i la puguin entregar. Entraran el tema 1 i el que s’hagi explicat del tema 3. La prova s'iniciarà el matí del 5 de maig.
3. Prova 18 de maig. Ponderació sobre nota final  25%. Examen tipus test dels temes 1 i 3. La prova es realitzarà en la franja prevista per aquest tipus de proves, per tant,

està previst obrir-la a partir de les 12.30.
4.  Prova que correspon a l’examen del dia 25 maig planificat al calendari d’exàmens. Ponderació sobre nota final 30%. Serà una activitat que s’obrirà a la pestanya

d’activitats i que restarà oberta el temps necessari per a que els estudiants la puguin realitzar i la puguin entregar. Entraran els temes 1, 2 i 3. La prova s’iniciarà el matí
del  25 de maig.

5. Recuperació 16 juny del 30% de l’examen del 25 de maig. Format igual que el del 25 de maig.

Avaluació única

1. 25 maig prova avaluable dels temes 1,2 i 3. La prova s’iniciarà el matí del  25 de maig
2. 16 juny recuperació avaluació única, temes 1, 2 i 3. La prova s’iniciarà el matí del  16 de juny.

No presentat

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

No s’ha presentat a cap de les activitats avaluables de l’avaluació continuada
En el cas de l’avaluació continuada, no ha realitzat l’examen del 25 de maig (la qual cosa no li dona dret a presentar-se a la recuperació)
En el cas de l’avaluació única, no ha realitzat l’examen del 25 de maig (la qual cosa no li dona dret a presentar-se  a la recuperació)

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

 

Les pràctiques voluntàries segueixen tenint la mateixa funció que en el sistema d’avaluació inicial:

Pràctiques voluntàries

Al llarg del semestre es proposaran diferents activitats de caire voluntari que es penjaran al campus virtual amb una data i hora d'obertura i una data i hora de tancament. Els
estudiants que les realitzin les hauran de penjar en el campus virtual dins del termini establert. Aquells estudiants que hagi lliurat TOTES les pràctiques voluntàries i les hagin
superat (se les puntuarà com una altra prova, de 0 a 10), podran aprovar l’assignatura si la seva nota final és d'un 4,5 o superior.
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