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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.

OBJECTIUS

• 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.

CONTINGUTS 

Tema 1. Una visió general de l’Economia
1.1. Activitat econòmica
1.2. Economia de mercat
1.3. Subjectes que intervenen en el mercat 
1.4. Els mercats de factors i la distribució de la renda

Tema 2. L’empresa i tipus d’empresa
a. Empresa i tipus d’empresa



b. Funcions i components de l’empresa
c. L’empresa social

Tema 3. Una visió panoràmica de la macroeconòmica
3.1. Relacions i variables econòmiques
3.2. La mesura dels fluxos macroeconòmics
3.3. Els agregats macroeconòmics
3.4. Els grans problemes macroeconòmics

Tema 4. L’Estat i la Política Econòmica 
4.1. Les funcions de l’Estat i el Sector Públic
4.2. Els objectius de la Política Econòmica
4.3. Els instruments de la Política Econòmica

Tema 5. L’Estat del Benestar
5.1. Orígens i condicionants de l’Estat del Benestar
5.2. Naturalesa i objectius de l’Estat del Benestar
5.3. Models d’Estats del Benestar
5.4. La protecció social
5.5. El tercer sector

Tema 6. Ocupació i atur
6.1. Ocupació i atur: conceptes i mesures
6.2. Característiques actuals del mercat de treball
6.3. Tipus i causes d’atur
6.4. Ocupació, atur i societat
 

Tema 7. Creixement i desenvolupament
7.1. El creixement econòmic
7.2. El desenvolupament de les societats
7.3. L’Economia del Bé Comú

METODOLOGIA

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

TEMA 1
L’objectiu d’aquest tema serà 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::
Anàlisi i comentari de textos

TEMA 2
L’objectiu d’aquest tema serà que l’alumnat aprengui el que és una empresa, com a unitat de 
producció,  i  la  diferent  tipologia  d’empreses  existent  així  com  els  seus  objectius  en  una 
dinàmica  d’economia  de  mercat.  Igualment  s’analitzarà  el  rol  social  de  les  empreses  que 



actuen en el marc dels serveis socials i a la comunitat (el tercer sector). 
Activitats:
Anàlisi i comentari de textos

TEMA 3
L’objectiu  d’aquest  tema serà  que l’alumnat  entengui  el  lligam entre  el  concepte  d’activitat 
econòmica i el càlcul del seu principal indicador: el PIB. És per això que les tres pràctiques van 
molt encaminades al càlcul d’aquesta variable.
Activitats:
Realització d’exercicis.

TEMA 4
L’objectiu d’aquest tema serà que l’alumnat entengui el paper del l’Estat en l’economia i les  
estratègies de les diferents polítiques econòmiques aplicables.  . 
Activitats:
Anàlisi i comentari de textos

TEMA 5
L’objectiu d’aquest tema serà el de conèixer l’origen de l’Estat del Benestar, les causes que el  
generen i les conseqüències dels diferents models existents i aplicables. 
Activitats:
Anàlisi i comentari de textos 

TEMA 6
L’objectiu d’aquest tema és el d’analitzar, d’una manera més pràctica, el mercat de treball i la 
mesura  i  les  conseqüències  de  l’atur.  Igualment,  comprendre  el  desenvolupament  de  les 
relacions laborals i els seus efectes en una economia de mercat
Activitats:
Realització d’exercicis i anàlisi i comentari de textos

TEMA 7
L’objectiu d’aquest tema serà aprofundir sobre idees plantejades en diferents informes, fors de 
debat i materials audiovisuals relatius al model de desenvolupament social imperant. Es farà 
una  especial  referència  a  l’actual  crisi,  les  seves  causes  i  els  seus  efectes  i  al  model 
d’Economia del Bé Comú
Activitats:
Anàlisi i comentari de textos

TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Setmanes Grup Gran Grups mitjans
1a. Setmana Presentació i 1 hores del tema 1
2a. Setmana 3 hores del tema 1 1 hora del tema 1
3a. Setmana 3 hores del tema 1 1 hora del tema 1
4a. Setmana 3 hores del tema 2 1 hora del tema 2
5a. Setmana 3 hores del tema 2 1 hora del tema 2
6a. Setmana 3 hores del tema 3 1 hora del tema 3
7a. Setmana 3 hores del tema 3 1 hora del tema 3
8a. Setmana 3 hores del tema 4 1 hora del tema 3
9a. Setmana 2 hores del tema 4 i examen dels temes 1, 2 i 3 1 hora del tema 4
10a. Setmana 3 hores del tema 5 1 hora del tema 5
11a. Setmana 3 hores del tema 5 1 hora del tema 5
12a. Setmana 3 hores del tema 6 1 hora del tema 6
13a. Setmana 3 hores del tema 6 1 hora del tema 6
14a. Setmana 3 hores del tema 7 1 hora del tema 7



15a. Setmana 3 hores del tema 7 1 hora del tema 7
16a. Setmana
17a. Setmana Examen temes 4, 5, 6 i 7
18a. Setmana
19a. Setmana Examen final

AVALUACIÓ 

La distribució del sistema d’avaluació serà de la següent manera: 60% exàmens escrits i 40% 
valoració de pràctiques i qüestionaris. La metodologia d’avaluació serà la següent:

• Cada tema disposa d’unes hores de treball amb grups mitjans en les que el professorat 
realitzarà alguna activitat avaluable (valoració de pràctiques). L’avaluació de les quatre 
pràctiques en els grups mitjans representarà un 40% de la nota final (un 10% per pràcti -
ca). La puntuació serà de 10 punts com a màxim per pràctica, de manera que l’alumne 
pot aconseguir fins a 40 punts en total.

• Exàmens escrits parcials   durant el curs. Un examen parcial escrit dels temes 1, 2 i 3 i un 
altre dels temes 4, 5, 6 i 7. Els exàmens parcials es realitzaran en hores presencials. En 
el quadre de temporització apareixen les dates dels exàmens. El valor de cada examen 
parcial serà del 20% de la nota final, sent la puntuació màxima de cadascun de 20 punts.  
El total d’exàmens parcials escrits representarà el 40% de la nota final, 40 punts com a  
màxim.

• Examen final   sobre tota la matèria al final del curs. El valor d’aquest examen representa-
rà un 20% del valor de la nota final. Puntuarà, per tant, sobre 20 punts. 

• La nota màxima serà de 100 punts (20 d’examen final, 40 dels exàmens parcials, 40 de 
les pràctiques en grups mitjans). Per aprovar l’assignatura caldrà aconseguir, com a mí-
nim, 50 punts (un 5 sobre 10 punts).

• Serà opcional realitzar l’examen final. Si algun alumne no fa alguna de les pràctiques o 
algun dels exàmens la puntuació serà de zero i entrarà a formar part de la nota final.

• L’alumnat que s’hagi presentat als 2 exàmens parcials o a 2 pràctiques dels grups mit -
jans constarà com a presentat i si amb el total no aconsegueix els 50 punts constarà 
com a suspès.
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- Altres que s’aniran facilitant durant el curs

- www.bde.es (Banco de España)

- www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística)

- www.idescat.cat (Institut d’Estadística de Catalunya)

http://www.bde.es/
http://www.idescat.cat/
http://www.ine.es/

