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Informació general de l'assignatura

Denominació ECONOMIA I EMPRESA

Codi 101804

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.6 5.4

Nombre de grups 2 1

Coordinació ENCISO RODRÍGUEZ, JOAN PERE

Departament/s ECONOMIA APLICADA

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

9 ECTS (25h/ECTS) 225 hores 
(40%) 90h presencials 
(60%) 135h treball autònom 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català (60%) 

Castellà (40%)

Distribució de crèdits La part d'Economia suposa 6 crèdits 

La part d'Empresa suposa 3 crèdits.
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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

ENCISO RODRÍGUEZ, JOAN PERE pere.enciso@udl.cat 8,4

JUÁREZ RUBIO, MARÍA ISABEL mariaisabel.juarez@udl.cat 4,2

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

PRIMER BLOC: ECONOMIA

1. Una visió general de l'economia.

2. Els actors econòmics.

3. Producció, renda i felicitat.

4. El món de la producció. Creixement econòmic i desenvolupament econòmic.

5. Les finances.

6. Desigualtat i pobresa.

7. Treball i desocupació.

8. El paper de l'Estat.

9. La dimensió internacional.

 

SEGON BLOC: EMPRESA

10. Conceptes generals de l’empresa.

Concepte d’empresa.

Tipus d’empreses. Formes de propietat.

La comptabilitat com a llenguatge de l’activitat empresarial.

 

11. Introducció a la comptabilitat i a les finances.

     La comunicació de la informació comptable. Els estats financers.

     Usuaris de la informació comptable.

     Regulació de la informació comptable. Pla General de Comptabilitat de 2008.

 

12. Estats financers (I): el balanç de situació.

      El patrimoni empresarial.

      Masses patrimonials i comptes.

      El balanç. Concepte i estructura.

      L’equilibri financer. Fons de maniobra.

 

13. Estats financers (II): el compte de pèrdues i guanys.

      El compte de pèrdues i guanys. Concepte i estructura.

      Concepte d’ingressos i de despeses. Concepte de cobrament i pagament.

      Estructura i marges parcials del compte de resultats.
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14. Estats financers (III): l’estat de fluxos d’efectiu  i l’estat de canvis del patrimoni net.

      Concepte i estructura de l’estat de fluxos d’efectiu. 

      Concepte i estructura de l’estat de canvis del patrimoni net.

 

15. Estats financers (IV): la memòria i altra informació rellevant.

      La memòria: objectius i continguts.

      Informe de gestió.

      Informe d’auditoria.

 

16. Introducció a l’anàlisi dels estats financers.

      Concepte i finalitat de l’anàlisi dels estats financers.

      Mètodes per a l’anàlisi.

      Eficiència i rendibilitat.

      Solvència i liquiditat.

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives en Grup Gran.

Les classes en grans grups es desenvoluparan cada setmana, en una sessió de dues hores. Aquesta sessió servirà per al desenvolupament teòric dels
temes que formen part del programa, és a dir, la finalitat de les classes facilitar l'adquisició de coneixements i habilitats, utilitzant manuals, textos i
dinàmiques de treball que facilitin la comprensió i asimilació dels continguts teòrics.

Activitats formatives en Grups mitjans.

Les classes es desenvoluparan cada setmana en sessions d'una hora. En aquestes classes es faran seminaris, comentaris de texts, pràctiques i estudi de
casos, debats i tutories colectives. En aquestes classes, els i les estudiants hauran de fer els exercicis, comentaris de texts i activitats diverses
relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)
Activitat treball autònom

HTNP (3)

(Hores)

 
PRIMER SEMESTRE: ECONOMIA
 

    

1 1. Una visió general de l'economia. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 1.

6

  Pràctica d’aula. 1   

2 1. Una visió general de l'economia. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 1.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

3 2. Els actors econòmics. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 2.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

4 3. Producció, renda i felicitat. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 3.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

5 3. Producció, renda i felicitat. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 3.

6
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 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

6
4. El món de la producció. Creixement
econòmic i desenvolupament econòmic.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 4.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

7
4. El món de la producció. Creixement
econòmic i desenvolupament econòmic.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 4.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

8 5. Les finances. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 5.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

9 Setmana d’avaluació. Prova escrita. 3 Estudi individual de
l'alumne.

 

10 6. Desigualtat i pobresa. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 6.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 2   

11 7. Treball i desocupació. Lliçó magistra. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 7.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 2   

12 7. Treball i desocupació. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 7.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

13 8. El paper de l'Estat. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 8.

6

 Prova d'avaluació llibre de lectura. Examen escrit. 1
Estudi individual de l'alumne
del llibre.

 

14 8. El paper de l'Estat. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 8.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

15 9. La dimensió internacional. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 9.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

16-17 Setmanes d'avaluació. Prova escrita. 3
Estudi individual de
l’alumne. 

6

18      

19 Setmana de recuperació. Prova escrita. 3 Estudi individual alumne. 6

 SEGON SEMESTRE: EMPRESA     

1 10. Conceptes generals de l’empresa. Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 10.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

2
11. Introducció a la comptabilitat i a les
finances.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 10.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

3
12. Estats financers (I): el balanç de
situació.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 11.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

4
12. Estats financers (I): el balanç de
situació.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 11.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

5
13. Estats financers (II): el compte de
pèrdues i guanys.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 12.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

6
14. Estats financers (III): l’estat de fluxos
d’efectiu  i l’estat de canvis del patrimoni
net.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 12.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)
Activitat treball autònom

HTNP (3)

(Hores)
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7
15. Estats financers (IV): la memòria i altra
informació rellevant.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 13.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

8
16. Introducció a l’anàlisi dels estats
financers.

Lliçó magistral. 2
Estudi individual de l’alumne
del Tema 13.

6

 Pràctica. Pràctica d’aula. 1   

9 Setmana d’avaluació. Prova escrita. 3   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)
Activitat treball autònom

HTNP (3)

(Hores)

 

(2) HTP = Hores de Treball Presencial          (3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Sistema d'avaluació

L’alumne pot seguir, alternativament, un d’aquests dos itineraris: Avaluació Continuada o Avaluaciò Final Única.

 

AVALUACIÓ CONTINUADA:

5 PROVES ESCRITES: Proves escrites desenvolupant temes del programa. Es faran al llarg del curs, una a la setmana 9 (15% de la nota final), una altra a
la setmana 13 (20% de la nota final) i l'altra a la setmana d'examens (25% de la nota final), en el primer semestre. En el segon semestre a la setmana 9 del
semestre i a la setmana d'examens finals.  Les tres primeres proves tractaran sobre la part d’Economia (temes 1-9) i el llibre de lectura obligatori, i la quarta
i cinquena prova sobre la part d’Empresa (temes 10-16).

PROVES PRÀCTIQUES: Exercicis escrits sobre explicacions a classe, comentant articles de la premsa econòmica, texts recomanats, exercicis de
comptabilitat, etc. Es realitzaran amb una periodicitat mínima  de quinze dies. En total representaran el 22% de la nota final, corresponent un 10% a la part
d’Economia (temes 1-9) i l’altra 12% a la part d’Empresa (temes 10-16). La qualificació obtinguda en aquest apartat no serà objecte de possible recuperació
mitjançant qualsevol forma de prova alternativa.

 

En tot cas, la no presentació a cap de les 5 Proves Escrites, més un nombre inferior a la tercera part de les Proves Pràctiques realitzades, implicarà la
consideració com a “No Presentat” de l’alumne, als efectes de la qualificació final.

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d’avaluació, 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.

AVALUACIÓ  ALTERNATIVA:

En cas que un/a estudiant/a acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades dins l'avaluació continuada (per treball
remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura...) podrà optar per la realització d'una Prova Única de validació de competències i coneixements que
es realitzarà el dia i en l'horari establert al calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació ordinaria.

La retirada de la Prova Única durant els deu primers minuts de realització comportarà la consideració de l’alumne com a “No Presentat”, als efectes de la
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qualificació final.

La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar AVANS DEL 31 D'OCTUBRE amb acreditació documental i, un cop feta , no es podrà
modificar.

A la pàgina web de la Facultat hi ha el document que haurà d'omplir l'alumne i lliurar al professor responsable de l'assignatura:

http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria- documents/Sollicitud-davaluacio-alternativa.pdf

 

AVÍS IMPORTANT:

D'acord amb l'art. 3.1 de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d'avaluació 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 qualsevol altre normativa de règim intern
de la UdL.

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: PART ECONOMIA.

CHANG, Ha-Joon (2015) Economía para el 99% de la población. Editorial Debate.

TORRES LÓPEZ, Juan (2017). Introducción a la Economía. Editorial Piramide.

VAROUFAQUIS, Yanis (2015). Economía sin corbata. Editorial Destino. LLIBRE DE LECTURA OBLIGATÒRIA.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: PART EMPRESA.

CARRASCO GALLEGO, A. i d’altres. Estados financieros, teoria y casos prácticos. Editorial Pirámide. 2009

AMAT I SALAS, Oriol. Análisis de Balances. Accid - Ed. Profit. 2008.

AMAT I SALAS, Oriol. Anàlisi integral d’empreses. Editorial Profit. 2008.

OMEÑACA GARCÍA, J. (2008): Contabilidad General (11ª edición). Ediciones Deusto, Barcelona.
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