ECONOMIA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS - Grau en Treball social
Departament d’economia aplicada

PRÀCTICA 1

CURS 2017-2018

PRÀCTICA 1. L’ECONOMIA EN LA SOCIETAT OCCIDENTAL: BENESTAR, MERCAT I
INSTITUCIONS
1.1. Discussió sobre la importància de l’economia com a ciència social i la seua relació amb
la pràctica professional del treball social. Reflexiona, a partir del tema 1 de teoria i el
següent text, sobre la importància de l’economia com a ciència social en un món
globalitzat com l’actual en l’àmbit de la pràctica professional del treball social.
Enllaços:
•
•

https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/online/CIFETS_2016/Monografia/pdf/T
C092.pdf
XIII Congrés Estatal de Treball Social 2017
http://congresotrabajosocial.es/programacientifico

Guió a desenvolupar:

i)

ii)

Segons els conceptes vistos en classe defineix economia i treball social. Quin és
l’objecte d’estudi de cadascuna d’aquestes ciències?
Per què creus que estàs estudiant economia? Respon a partir dels conceptes claus
que apareixen en el text de Sergio Buedo i en l’enllaç web del XIII Congrés Estatal de
Treball Social en 2017 que relacionen economia i treball social destacant:
1. Quins aspectes tenen en comú ambdues disciplines i pràctiques professionals.
2. Els reptes que suposa la globalització econòmica per a la pràctica professional del
Treball Social.

1.2. Els tres problemes essencials dels sistemes econòmics: QUÈ, COM, PER A QUI.
1.2.1. Analitza, a partir de les següents notícies i del visionament del capítol de
Salvados, els problemes econòmics que il·lustren, especificant quins es
refereixen a assignació (QUINA), producció (COM) i distribució (PARA QUI).
Textos:
• http://www.eldiario.es/sociedad/Alimentos-kilometricos_0_539996616.html
• https://elpais.com/diario/2001/02/18/domingo/982467988_850215.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/Caritas-denuncia-pobreza-heredaEspana_0_502899985.html
• http://ctxt.es/es/20171011/Firmas/15588/ctxt-espa%C3%B1a-pobreza-infantilinfancia.htm
• http://elpais.com/elpais/2015/09/03/planeta_futuro/1441270462_587351.html
• https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ochopersonas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas
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(En cas que els enllaços no entren directament, els copies en el cercador i tria la
primera opció que isca.)
Material audiovisual:

• Visionament del capítol del programa Salvados: “Viva la clase media”, emès el
22/11/2015.
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada11/capitulo-7-viva-clase-media_2015112000450.html

• Guió a desenvolupar:
i)

ii)

iii)
iv)

v)
vi)

Com afecta la globalització en el camp de l’alimentació a les decisions de què
produir, com fer-ho i on fer-ho i quines són les seues repercussions sobre el
mercat laboral i sobre el medi ambient?
La Gran Farma té una forma d’actuar que influeix en què s’investiga, com es
desenvolupa aquesta recerca i quin serà el seu mercat. Explica-ho posant
alguns exemples.
Com influeix la crisi econòmica en la solució dels 3 problemes econòmics?
A què es refereix Oxfam amb el seu informe ‘Una economia per al 99%’ i una
‘economia més humana’.
Què és realment la classe mitjana?
Segons Owen Jones, quin paper estan tenint els mitjans de comunicació en la
formació d’una consciència de classe?

1.2.2. Localitza de manera global els problemes d’assignació, producció i distribució.
Text:
• Informe Desenvolupament Humà PNUD 2104: “Sostenir el progrés humà: reduir
vulnerabilitats i construir resiliència”. En:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
• Guió a desenvolupar:
i)
ii)

Quines similituds i diferències trobes en com resolen els països a escala
mundial els tres problemes essencials de l’economia.
Principis i polítiques per a reduir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència.

1.3. SISTEMES ECONÒMICS
1.3.1 MERCAT I ESTAT: liberalització versus intervenció.
Derivat de l’actual crisi econòmica, s’ha reobert amb més intensitat el debat sobre el pes
que han de tenir l’Estat i el mercat en el funcionament dels sistemes econòmics i en la
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satisfacció de necessitats. Reflexiona sobre aquest controvertit debat a partir dels
següents textos:
• http://www.juantorreslopez.com/libertad-para-el-capital-crisis-desigualdad-ypobreza-para-el-resto/
• http://www.libremercado.com/2016-08-26/el-fmi-tambien-tumba-a-piketty-cuantomas-capital-mayor-igualdad-1276581110/
1.3.2 ALTERNATIVES Al SISTEMA ECONÒMIC IMPERANT: ECONOMIA COL·LABORATIVA
I LES SEUES FORMES. Descriu-les i valora avantatges i inconvenients d’ambdues.
•

•

https://elpais.com/economia/2017/09/12/actualidad/1505209242_295550.ht
ml
https://retina.elpais.com/retina/2017/04/13/tendencias/1492105156_864757.
html

(En cas que els enllaços no entren directament, els copies en el cercador i tria la primera
opció que isca.)

