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ASSIGNATURA: Economia i Consum 
 ESTUDIS: Publicitat RRPP 

 CODI: ECC 

 

TIPUS: Optativa   CURS: 3    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4 crèdits 
PROFESSOR: Alfons Bonany / Ignasi Ferrer 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
L’assignatura treballa en els següents camps: 
1. Definició i explicació d’aquells conceptes que incideixen més 
directament en l’àmbit del ciutadà en les seves relacions 
socioeconòmiques 
2. Explicar la importància de la despesa en consum com a motor del 
creixement econòmic 
3. L’entorn macroeconòmic. Les variables econòmiques on té presència i 
incideix la despesa en consum, i la interrelació d’aquestes variables 
4. La intervenció pública en l’economia, tot explicant els mecanismes de 
funcionament i les actuals decisions de política econòmica, així com els 
objectius i la regulació legal que les empara 
5. Normativa sobre comerç minorista i protecció dels consumidors. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
L’objectiu acadèmic és proporcionar uns coneixements bàsics 
multidisciplinaris sobre diferents aspectes de l’entorn sòcio-econòmic del 
consum i de les persones consumidores, i de com aquest entorn condiciona les 
decisions de despesa i/o consum. 
L’objectiu metodològic es concreta en diferents punts: 
a) Definició i explicació d’aquells conceptes de la disciplina econòmica 
que incideixen més directament en l’àmbit del ciutadà/na consumidor/a. 
b) Incidir en la interrelació dels agents i subjectes macroeconòmics 
c) Saber relacionar els factors que influeixen en la reducció o elevació 
del consum privat i del consum públic 
d) Motivar debat i reflexió sobre els citats aspectes, tot presentant exemples 
i casuística d’actualitat 
e) Detallar i conscienciar sobre la importància de la intervenció pública en 
l’economia, i de com els principis teòrics del lliure mercat es troben 
condicionats i restringits per les actuacions de les Administracions 
Públiques i de les disposicions legals 
f) Introduir l’alumnat en les normes que regulen aspectes econòmics de 
consum. Fer conèixer l’existència de la normativa aplicable al comerç 
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minorista i a la protecció dels drets i interessos de les persones 
consumidores. 
 
 
CONTINGUTS:  
1. NOCIONS FONAMENTALS D’ECONOMIA: Consum-despesa, 
producte-mercaderia, funcions socials del consum, economia macro i 
micro, economia de mercat i sistemes econòmics, agents econòmics, 
factors de producció, els mercats /oferta-demanda, flux circular de les 
rendes, creixement econòmic, magnituds macroeconòmiques (PIB, 
Demanda Interna..), el sistema financer i el sistema monetari 
2. INTERVENCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A L’ECONOMIA: Definicions 
bàsiques, tipus d’intervencions, objectius i característiques de les 
polítiques econòmiques, ingressos i despeses de les AAPP, els 
impostos, el dèficit públic, disciplina de la Competència. 
3. ELS PREUS, CONSUM I ESTALVI: IPC, inflació, tipus d’interès, teoria 
econòmica del consum, renda personal disponible, determinants de la 
despesa, l’estalvi familiar 
4. ECONOMIA DELS CONSUMIDORS: Relacions amb les entitats 
bancàries(crèdits, hipoteques, llibretes, targetes, productes financers..), 
garanties, lloguer i compra d’habitatges, venda a terminis, serveis 
bàsics... 
5. NORMATIVA SOBRE DISTRIBUCIÓ COMERCIAL I SOBRE 
DEFENSA DE CONSUMIDORS: Regulació del comerç minorista, 
normativa de rebaixes, legislació bàsica sobre defensa dels 
consumidors, vies de defensa dels consumidors (administrativa, 
judicial,arbitral.) 
 
METODOLOGIA: 
a) La matèria és impartida mitjançant classes magistrals. El professor 
explica els temes, vinculant constantment la teoria amb exemples extrets de la 
immediata actualitat; i on també es procura connectar aquesta matèria amb la 
disciplina general de la publicitat. 
b) Es promou la participació constant de l’alumne en la classe, en dos 
sentits: 
1. Mitjançant les preguntes llançades a l’aire pel professorat; preguntes ja 
siguin sobre matèria ja explicada, per demostrar el grau de coneixement sobre 
algun aspecte a tractar, o bé per reflexionar sobre continguts en constant evolució. 
En alguns temes més punyents –per la seva actualitat, controvèrsia o simple 
interès de l’alumnat -es busca generar debat entre aportacions i opinions diverses. 
2. Es fomenta que l’alumnat faci preguntes sobre allò que s’explica, ja sigui 
perquè no s’entén o per ampliar coneixements sobre aquella d’estudi. 
c) Mitjançant exercicis avaluables s’impulsa la consulta dels diccionaris i 
manuals que defineixen conceptes moltes vegades nous o bé confusos per als 
alumnes. 
d) També a través de proves o preguntes s’insisteix en la lectura d’articles 
de diaris i/o revistes per tal de familiaritzar-se en els conceptes i àrees d’actualitat 
econòmica. 
e) Lliurament de fotocòpies sobre: 
* Notícies aparegudes en premsa, que amplien i aporten nous punts 
d’interpretació sobre la matèria explicada. 
* Textos acadèmics que complementen les explicacions donades a classe i 
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que s’inclouen, òbviament, com a matèria per a avaluació 
* Al final o principi de cadascun dels temes, es lliura un esquema-resum 
dels continguts impartits, així com les referències bibliogràfiques corresponents i 
informació diversa que pugui il·lustrar allò que es comentarà a classe. 
f) Comunicació sobre nova bibliografia arribada a la biblioteca – que 
complementi a la del programa -, així com sobre les publicacions periòdiques que 
tractin aspectes de la matèria 
g) Tres tipus de treballs escrits – tots ells avaluables i sense la presentació 
dels quals no es pot aprovar l’assignatura - amb el lliurament previ d’un 
full de pautes per explicar-ne els criteris de realització : 
a. Comentaris crítics parcials: Al final o a meitat de l'explicació 
d'algun dels temes de l'assignatura, es repartirà un article 
periodístic/d'opinió o un fragment de llibre que exposi algun 
aspecte de la matèria tractada a classe. L'alumnat haurà de fer 
un comentari - d'una extensió màxima de 3 pàgines - aplicant 
allò tractat en els apunts, afegint idees obtingudes de consultes 
bibliogràfiques personals i, en el seu cas, responent les 
possibles qüestions que el professorat demani. Aquests treballs 
s'hauran de presentar dins el termini màxim d'una setmana, des 
de la data de lliurament de l'article; o bé es realitzaran a classe, 
també com a prova avaluable. La no presentació d'algun dels 
treballs impedeix aprovar l'assignatura. 
b. Lliurament de fotocòpies d’un recull d’articles i notícies de 
premsa sobre temes d’actualitat econòmica vinculats a 
l’assignatura. Sobre cadascuna d’aquestes notícies, l’alumnat 
haurà de presentar per escrit 
el següent: Un resum breu; ubicació de la notícia dins 
d’algun dels temes de la matèria; formulació de dubtes 
sobre conceptes o temes que hi apareguin; exposició de 
qüestions que susciti la pròpia notícia i que són de l’interès 
de l’alumnat 
3. Treball de curs Prenent com a base la informació obtinguda 
d’articles periodístics, dels apunts de classe i de documentació econòmica 
diversa, el treball pot optar per : 
a) Argumentar les posicions favorables, oposades i/o 
alternatives a una determinada decisió econòmica, tractant els 
diferents aspectes i factors que hi conflueixen 
b) Redactar un tema específic de l’àmbit econòmic– com si 
d’un article periodístic es tractés - exposant els diferents i variats 
aspectes que hi incideixen, i fent especial referència als interessos 
dels agents econòmics que hi participen. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens escrits 
B. Exàmens orals. Se’n dóna l’opció voluntària a l’alumnat que hagi assistit a 
un mínim del 80% de les classes. És una exposició oral de tres temes de 
l’assignatura- escollits aleatòriament – durant uns 20 minuts, i prèvia preparació 
per escrit d’uns 5 minuts. 
D. Treballs individuals fets a casa: Són els citats Comentaris crítics parcials , 
recull d’articles i notícies de premsa, i consulta de manuals i diccionaris 
F. Treball fet en grups de dos persones: És el citat treball de curs 
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J. Participació a classe 
Criteris de puntuació: 
EXÀMENS: 70% de la nota final 
TREBALLS INDIVIDUALS FETS A CASA: 15% de la nota final 
TREBALL FET EN GRUPS DE DOS PERSONES i PARTICIPACIÓ A 
CLASSE: 15% de la nota final 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
Objectiu acadèmic d’adquisició de coneixements bàsics de l’entorn sòcioeconòmic: 
* S’avaluarà mitjançant exàmens [A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu de comprensió i explicació dels conceptes de disciplina econòmica: 
* S’avaluarà mitjançant exàmens [A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant els treballs de consulta de diccionaris i manuals 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu de saber interrelacionar els subjectes macroeconòmics: 
* S’avaluarà mitjançant exàmens [A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu de saber relacionar els factors que influeixen en la reducció o elevació 
del consum: 
* S’avaluarà mitjançant exàmens [A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu d’aprendre a reflexionar sobre els temes tractats en l’assignatura 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu de fer comprendre i entendre la importància de la intervenció pública en 
l’economia 
* S’avaluarà mitjançant exàmens [A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant els comentaris sobre notícies i els comentaris 
crítics parcials [ D]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
Objectiu d’introduir l’alumnat en les normatives de comerç i consum 
* S’avaluarà mitjançant exàmens[A, B]. 
* S’avaluarà mitjançant les intervencions a classe [ J ]. 
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