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Informació general de l'assignatura

Denominació ECONOMIA

Codi 101743

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació ALLEPUZ CAPDEVILA, RAFAEL

Departament/s ECONOMIA APLICADA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

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 7,8
Dimarts 10-12h
Dimecres 10-14h

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer els sistemes econòmics.
Comprendre els mecanismes del creixement econòmic.
Comprendre els principals elements de la macroeconomia.
Conèixer els elements del sistema públic i de l’estat del benestar.
Comprendre els mecanismes del creixement econòmic i la seva influència en el sistema social: grups i
persones.
Identificar els principals problemes econòmics i socials, les seves causes i conseqüències.

Competències

Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi
Capacitat d’organització i planificació.
Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació.
Resolució de problemes i presa de decisions.
Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de
comprensió de la realitat social.
Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents a la societat.
Conèixer els sistema de l’estat del benestar, les polítiques socials que desenvolupen i les prestacions que
proporcionen.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Una visió general de l’Economia

1. L’activitat econòmica i les necessitats humanes
2. La producció i els factors productius
3. Els sistemes econòmics i l’economia de mercat
4. Els subjectes que intervenen en l'economia de mercat

Tema 2.

1. Les relacions i les variables econòmiques
2. Els agregats macroeconòmics
3. Els grans problemes macroeconòmics

Tema 3. L'Estat i la política econòmica

1. El sector públic i l’economia
2. La intervenció pública en l’economia
3. El pressupost de l’estat

Tema 4. L’estat del benestar

1. Naturalesa i objectius de l'estat del benestar
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2. Les intervencions de l'estat
3. Les polítiques públiques de benestar social

Tema 5. Les desigualtats i la pobresa econòmica

1. L’eficiència i la distribució
2. La igualtat i la desigualtat. Tendències
3. La pobresa económica

Tema 6. L'ocupació i l'atur

1. L’ocupació i l’atur: conceptes i mesures
2. Les característiques actuals del mercat de treball
3. Els tipus i les causes de l’atur

Eixos metodològics de l'assignatura

Les classes en grup de teoria es desenvoluparan cada setmana durant les tres hores assignades. Aquestes
sessions serviran pel desenvolupament teòric dels temes que formen part del contingut.

Les classes en grups de pràctiques es desenvoluparan cada setmana en sessions d’una hora seguint la següent
metodologia:

TEMA 1

L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat conegui i entengui conceptes i idees bàsiques per a familiaritzar-se amb
la terminologia econòmica, introduir-se en l’estudi de l’economia i tenir una base teòrica que faciliti l’aprenentatge
de la resta de continguts.

Activitats: Comentari de textos i informes

TEMA 2

L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat conegui el lligam entre el concepte d’activitat econòmica i el càlcul del
seu principal indicador: el PIB. És per això que les pràctiques van orientades al càlcul d’aquesta variable.

Activitats: Realització d’exercicis.

TEMA 3

L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat conegui el paper del l’Estat en l’economia i dels recursos que aquest
disposa per implementar les seves polítiques.

TEMA 4

L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat conegui el concepte i la naturalesa de l’Estat del benestar i de les
causes que el generen. Tanmateix, que conegui les diferents polítiques públiques que emanen de l’Estat del
benestar

Activitats:: Comentari de textos i informes

TEMA 5

L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat conegui i analitzi la realitat sobre les desigualtats econòmiques i socials
al nostre país i al món en general. Tanmateix, que entengui quines són les causes i les conseqüències d’aquest
fenomen molt arrelat a la nostra societat.

Activitats:: Comentari de textos i informes

TEMA 6
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L’objectiu d’aquest tema és que l’alumnat aprengui a analitzar, d’una manera més pràctica, la realitat del mercat de
treball i que conegui la mesura i les conseqüències de l’atur.

Activitats: Realització d’exercicis i comentari d’informes

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmanes Grup Gran Grups mitjans

1a. Setmana Presentació i Tema 1 No hi ha classe

2a. Setmana Tema 1 Comentari text

3a. Setmana Tema 1 Comentari informe “la Caixa”

4a. Setmana Tema 2 Comentari informe “la Caixa”

5a. Setmana Tema 2
Avaluació informe “la Caixa”
(6 de març)

6a. Setmana Tema 3 Exercicis tema 2

7a. Setmana Tema 3
Avaluació pràctica tema 2
(20 de març)

8a. Setmana Examen parcial (data pendent de confirmació) No hi ha classe

9a. Setmana Tema 4 i tema específic Tractament de tema específic

10a. Setmana Tema 4 Comentari informe INSOCAT

11a. Setmana Tema 5 Comentari Informe INSOCAT

12a. Setmana Tema 5 Avaluació Informe INSOCAT

13a. Setmana Tema 6 Exercicis tema 6

14a. Setmana Tema 6 Avaluació pràctica tema 6

15a. Setmana Tema 6 No hi ha classe

16a. Setmana Examen parcial (31 de maig a les 9h)  

Sistema d'avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ ÚNICA (ALTERNATIVA)

L'alumnat que per motius laborals no pugui acollir-se al sistema d'avaluació continuada podrà seguir el sistema
d'avaluació única que consisteix un fer un únic examen final de tota la part teòrica de l'assignatura. La part pràctica
la realitzarà seguint les instruccions que li indicarà el professor de l'assignatura.

SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA

La distribució del sistema d’avaluació serà de la següent manera:

a. 50% valoració de pràctiques.
b. 50% valoració d’exàmens escrits
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El procediment d’avaluació serà la següent:

Les pràctiques es realitzaran i avaluaran en les hores de grup de pràctiques. Es treballaran 2 informes que
seran comentats a classe i un tema específic que s'inclourà dins del programa Aules contra la pobresa de la
Udl, i es realitzaran exercicis dels temes 2 i 6. Els informes seran avaluats per grups mitjançant dues
proves amb un valor del 10% cadascuna de la nota final, el tema específic serà objecte d’una activitat
avaluable per grups amb un valor del 10% de la nota final i els exercicis dels temes 2 i 6 seran avaluats
individualment amb un valor del 10% de la nota final cadascun. D’aquesta manera les cinc proves
pràctiques representaran el 50% de la nota final.

Exàmens escrits parcials durant el curs. Un examen parcial escrit a mitat de curs (setmana 8) i un altre al
final (caendari oficial). El valor de cada examen parcial serà del 25% de la nota final. Els dos exàmens
parcials escrits representaràn l’altre 50% de la nota final. Serà obligatori presentar-se als dos exàmens
parcials per aprovar l’assignatura.

La nota màxima serà de 100 punts (fins a 50 de les pràctiques i fins a 50 dels exàmens parcials escrits).
Per aprovar l’assignatura caldrà aconseguir, com a mínim, 50 punts (5 sobre 10 punts) i serà imprescindible
treure com a mínim 20 punts sobre els 50 en els exàmens parcials (4 sobre 10 punts). Qui no aconsegueixi
aquesta puntuació mínima dels exàmens estarà suspès tot i que la suma total de les seves notes superi els
50 punts i haurà d'anar a un examen de recuperació dels dos exàmens parcials en un únic examen final..

L’alumnat que no faci alguna de les proves de les pràctiques (qualsevol) obtindrà una puntuació de zero
punts que entrarà a formar part de la nota final. Tractant-se d’un sistema d’avaluació continuada no existirà
la possibilitat de fer la prova pràctica en una altra data de l’establerta a l’inici de curs..

L’alumnat que s’hagi presentat al 1r examen parcial i a 2 de les proves de les pràctiques constarà a les
actes com a presentat i si amb el total no aconsegueix els 50 punts constarà com a suspès.
Durant el curs es podran realitzar lliure, i de forma individual, proves i exercicis que en el cas de realitzar-se
suposarà un augment en la nota final. Perquè aquestes siguin qualificades caldrà que es realitzin almenys la
meitat. Un cop complert aquest requisit l'augment de la nota dependrà del nombre d'activitats realitzades i
del seu contingut. L'augment màxim serà d'un punt. Aquestes proves i exercicis s'han de realitzar durant les
dates que vagi indicant el professor. Si es realitzen fora de termini no tindran validesa per al seu
reconeixement. L'objectiu d'aquesta puntuació és el de premiar a l'alumnat que treballi autònomament durant
el curs.

Existeix la possibilitat de millorar la nota si durant el curs s'assisteix a alguna conferència, curs, seminari o
alguna altra activitat d'interès relacionada amb l'assignatura. Caldrà avisar prèviament al professor per
assegurar-se que l'activitat és acceptada per aquest objectiu

Bibliografia i recursos d'informació

ECAS (2022): "Vides precàries, drets universals" a informe INSOCAT per a la millora de l'acció social núm.
15. Ed. ECAS . Barcelona
El Observatorio Social (2022): Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. Coleccció Desigualdad
y pacto social nº 1. Ed. Fundación “la Caixa”

Fernández Montes, Anna (2019): “L’economia Social i Solidària” a Al voltant de l’Economia Social i
Solidària. Quaderns de Desenvolupament i Cooperació nº12. Universitat de Lleida.

Gimeno, A y otros (2003): Principios de economia. Ed. McgrawHill. Madrid

Muñoz del Bustillo, R. (2019): Mitos y realidades del estado de Bienestar. Ed. Alianza Editorial

Torres López, Juan (2022): Introducción a la Economía. Piràmide. Madrid
Torres López, Juan (2016) : Economñia oara no dejarse engañar por los economistas.Ed. Deusto. Barcelona

Torres López, Juan (2015): Economía Política. Piràmide. Madrid

Altres que s’aniran facilitant durant el curs
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