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PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
 
1. La demanda, l’oferta i el mercat. 
 
2. La corba de demanda: ajustaments a les variacions dels preus i la renda. 
 
3. La teoria del consumidor. 
 
4. La tecnologia de l’empresa. 
 
5. Les corbes de costos i la decisió de produir. 
 
6. L’estructura de mercats: competència perfecta. 
 
7. L’empresa monopolista 
 
8. Competència imperfecta: Oligopoli. 
 
9. Introducció a la macroeconomia i a la comptabilitat nacional. 
 
10. El mercat de béns i serveis. La producció i la demanda agregada: un model simple de 

renda - despesa. 
 
11. Política fiscal en un model simple de renda – despesa. 
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CALENDARI I ESTRUCTURACIÓ DE LES SESSIONS 
 
La docència tutoritzada s’estructurarà en 10 sessions de dues hores cadascuna. L’horari de 
les sessions d’aquesta assignatura serà els dimarts de 15:00 a 17:00 a l’aula 21. 
 
Els temes de l’assignatura s’agruparan en tres mòduls: 
Mòdul 1: temes 1, 2, 3 
Mòdul 2: temes 4, 5, 6, 7 i 8 
Mòdul 3: temes 9, 10 i 11 
 
Seguint el calendari previst i que s’ajunta més avall, en cada sessió el professor farà un breu 
resum dels conceptes teòrics més importants del temes previstos  i es corregiran els 
problemes que prèviament l’alumne haurà resolt. Tota la documentació es lliurarà a través 
del Campus Virtual 
 
El calendari de les sessions és el següent: 
 
Sessions Contingut 
20 de setembre Repàs temes 1 i 2. Resolució de problemes. 
27 de setembre Repàs tema 3. Resolució de problemes. 
4 d’octubre Mini examen mòdul 1 
11 d’octubre Repàs temes 4 i 5. Resolució de problemes. 
18 d’octubre Repàs temes 6, 7 i 8. Resolució de problemes 
25 d’octubre Mini examen mòdul 2 
8 de novembre Repàs tema 8. Resolució de problemes 
15 de novembre Repàs temes 9 i 10. Resolució de problemes 
22 de novembre Mini examen mòdul 3 
29 de novembre Dubtes i repàs general. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: METODOLOGIA, CRITERIS I 
DATES 
 
Aquesta assignatura s’aprova fent un examen final, el dia 10 de febrer de 2012 a les 16:00, 
i obtenint una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10.  
://www.uab.cat/Document/970/475/EspH_AV_EE_Sab_2011-12_AprovatsCD-
1_150711.pdf 
 
Addicionalment, durant el semestre es realitzaran TRES proves voluntàries (una per cada 
mòdul) que consistiran en respondre entre 8 i 10 preguntes tipus test referents als temes 
inclosos en els mòduls considerats. 
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Aquestes proves NO alliberen matèria, però si l’alumne les supera se li sumarà 0,5 punts 
per cada prova superada a la nota obtinguda en l’examen final. El màxim de punts 
acumulables és igual a 1,5. La nota final no serà superior a 10 punts.  
 
 
CAMPUS VIRTUAL 
 
El Campus Virtual serà l’eina de comunicació entre el professor i els alumnes. Tots els 
materials de l’assignatura es lliuraran a través del Campus Virtual. Per accedir-hi podeu anar 
directament a la pàgina web del campus virtual ( ://cv.uab.es/).També podeu utilitzar el 
Campus virtual per fer tutories virtuals.  
Es recomana connectar-se amb freqüència per tal d’estar al dia de tota la informació 
referent a la dinàmica de l’assignatura. 
 
 
OBSERVACIONS FINALS 
 
Degut a la implantació del nou Grau en Enginyeria Informàtica, que comporta l’extinció 
dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió, el curs acadèmic 2011/12 les assignatures de segon curs d’aquestes 
dues titulacions s’impartiran seguint un model docent amb tutories presencials. La 
metodologia i els procediments d’avaluació s’especifiquen en les corresponents guies 
docents. El curs vinent, 2012/13, ja no es faran tutories i només hi haurà les dues 
convocatòries d’examen. Una vegada extingit definitivament un curs del pla d’estudis, 
l’alumnat que no n’hagi superat les assignatures troncals i obligatòries, ha de continuar els 
estudis en el nou grau, amb el reconeixement de crèdits que s’hagi establert en la 
corresponent taula d’adaptació. 
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