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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21047 - Econofísica
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 1,8 de no presencials (45 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 1S, GFIS
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Pere Colet Rafecas 09:30h 10:30h Dijous 25/09/2014 18/12/2014 IFISC-210

Contextualització

A aquesta assignatura es preten que l'alumne adquireixi coneixements bàsics de:

* productes financers i mecanismes de funcionament dels mercats.

* analisi series de dades de finances i tractament dades mitjançant métodes propis de la física.

* técniques de predicció a curt temps.

Requisits

Recomanables
Física computacional, Variable complexa

Competències

Específiques
* Tenir la capacitat d’usar llibres de text i articles de física, cercar informació en bases de dades i Internet,

iniciar recerques independents i interactuar amb col·legues per aconseguir informació rellevant..
* Tenir la capacitat d’assimilar explicacions, llegir i entendre textos científics i saber resumir i presentar

la informació d’una manera concisa i clara..
* Desenvolupar l’habilitat de treballar independentment, emprar la iniciativa i organitzar-se per complir

terminis de lliurament. Adquirir experiència en el treball en grup i ser capaç d’interaccionar
constructivament..
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* Saber escriure programes amb un llenguatge de programació científic, utilitzar programes de càlcul
simbòlic i usar programes per a l’anàlisi de dades i la presentació d’informes..

* Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit de la física a un públic tant
especialitzat com no especialitzat..

Genèriques
* Saber descriure el món físic emprant les matemàtiques, entendre i saber usar els models matemàtics i

les aproximacions..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Introducció: hipotesis de mercats eficients
2. Teoria de variables aleatories
3. Anàlisi de dades de finances empíriques.
4. Productes y mercats de finances.
5. Correlacions en series de finances.
6. Teoria d'opcions i model de Black i Scholes.
7. Models d'interacció d'agents de finances.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques classes de teoria Grup gran (G) Exposició dels continguts de l'assignatura per part del
professor.

18

Classes pràctiques classes de
problemes

Grup gran (G) Consolidació dels coneixements en base a resoldre exercisis
i exposar les solucions a classe.

2

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Tutoritzar l'evolució de l'estudiant. 7

Avaluació Examen Grup gran (G) Evalaució del grau de aprenentatge de l'estudiant 1

Avaluació Exposició de
treballs

Grup gran (G) La finalitat es que l'estudiant aprengui a realitzar un treball
asignat i a exposar els resultats en public.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració de treballs La finalitat es que l'estudiant realitzi un treball asignat per despres poder
exposar els resultats en public.

16

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Comprensió per part de l'estudiant dels conceptes explicats per el professor
a classe.

25

Estudi i treball
autònom individual

Exercisis Resolució d'exercisis a fi de que consolidar els coneixements 4

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Evalaució del grau de aprenentatge de l'estudiant
Criteris d'avaluació Correcció i precisió de les respostes. Claritat i qualitat de les explicacions.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Exposició de treballs

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció La finalitat es que l'estudiant aprengui a realitzar un treball asignat i a exposar els resultats en public.
Criteris d'avaluació Contingut i qualitat de la presentació.

Percentatge de la qualificació final: 30%
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Elaboració de treballs

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció La finalitat es que l'estudiant realitzi un treball asignat per despres poder exposar els resultats en public.
Criteris d'avaluació Abast dels continguts del treball. Claritat i qualitat de l'explicació del treball. Correcció dels resultats.

Profunditat en l'interpretació dels resultats.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Rosario N. Mantegna i H. Eugene Stanley "An introduction to Econophysics. Correlations and Complexity
in Finance". Cambridge University Press (2000)

Bibliografia complementària

D. Sornette, "Crtitical market crashes", Physics Reports, vol. 378, p. 1-98 (2003).


