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LLENGUA I CULTURA ARABOISLÀMIQUES 

PLA DOCENT 

DADES GENERALS 

 
Mòdul:   Economia 

Assignatura: Economia 

 
Crèdits:  5 

Professor: Aurèlia Mañé

COMPETÈNCIES 

Al final del curs, els i les estudiants disposaran de les eines conceptuals, analítiques i 
metodològiques per a: 
 
• Anàlisi i comprensió dels trets estructurals de les economies dels països àrabs. 
• Coneixement de les dinàmiques de desenvolupament econòmic als països àrabs. 
• Anàlisi crític sobre el procés de cooperació econòmica a l’espai euromediterrani. 
• Capacitat per cercar, comprendre i elaborar informació sobre aspectes concrets 

relacionats amb les matèries del curs. 
 

OBJECTIUS 

A partir del coneixement crític dels principals elements estructurals i dinàmics que 
caracteritzen les economies àrabs, es pretenen identificar i analitzar les principals 
problemàtiques i reptes que afronten aquestes economies en el marc de la globalització. 

BLOCS TEMÀTICS 

La matèria impartida en aquest mòdul s’articula, amb caràcter general, en tres grans 
blocs: 

• Caracterització de les economies àrabs: mostrar com s’han anat configurant 
estructuralment les economies àrabs com a conseqüència de la seva inserció 
perifèrica en el sistema econòmic mundial (especialització, extraversió, 
dependència, dualitat). 
 

• Identificació de les principals dinàmiques i estratègies de desenvolupament 
econòmic al Maghreb i al Mashreq.  
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• Anàlisi del diferent paper dels països àrabs en l’economia mundial i dels 
principals desafiaments que afronten en el marc de la globalització, amb un 
especial èmfasi en la revisió crítica dels espais de cooperació euromediterrània 
explorats fins ara. 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES 

Classes expositives i debats participatius a partir de textos i documents de referència.  

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES 

Es valoraran les aportacions fetes a classe (especialment als debats) i es demanarà un 
treball de síntesi dels continguts tractats al mòdul. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

La bibliografia corresponent al mòdul es facilitarà el primer dia de classe i estarà a 
disposició dels alumnes al campus virtual. 

  

 

 OBSERVACIONS 
 
Tota la informació (programa, criteris d'avaluació, bibliografia, enllaços, etc.) està 
ampliada en el Campus Virtual. 

 


