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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

BLOC TEMÀTIC CONTINGUTS 

Bloc 1. Idees econòmiques bàsiques (1a av.) Economia 
Producció i creixement 
Mercats i empresa 

Bloc 2. Economia i empresa  (1a av.) Empresa i context 
 

Bloc 3. Economia personal  (2a av.) Planificació financera 
Salut financera 
Diners i les seves formes 

Bloc 4. Economia i ingressos i despeses de l'Estat         
(3a av.) 

Comptes de l'Estat 

Bloc 5. Economia i tipus d'interès, inflació i        
desocupació 

Producció i preus (2a av.) 
Mercat de treball (3a av.) 

Bloc 6. Economia internacional (3a av.) Comerç internacional i UE 
Globalització i desequilibris. 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 

Criteris d'avaluació 
BLOC 1 
1. Explicar l'economia i valorar l'impacte permanent de les decisions econòmiques en la vida de 
les persones. 
2. Conèixer la terminologia econòmica bàsica i models econòmics. 
3. Prendre consciència de les relacions econòmiques bàsiques. 
 

BLOC 2 
1. Descriure els diferents tipus d'empreses i formes jurídiques. Saber exigències de capital, 
responsabilitats legals i les seves interrelacions amb l'entorn. 
2. Analitzar les característiques principals del procés productiu. 
3. Identificar les fonts de finançament de les empreses. 
4. Determinar de manera senzilla el benefici d'una empresa. 
5. Diferenciar els impostos que afecten l'empresa i la importància del seu compliment. 

 

BLOC 3 
1. Elaborar un pressupost personal, controlar-ho i adaptar-lo. 
2. Decidir amb racionalitat les alternatives econòmiques de la vida personal. 
3. Expressar una actitud positiva cap a l'estalvi i valorar el risc de l'endeutament. 



4. Reconèixer el funcionament bàsic dels doblers i diferenciar els diferents tipus de comptes 
bancaris i targetes. 
5. Conèixer el concepte i finalitat de les assegurances. 
 

BLOC 4 
1. Reconèixer i analitzar la procedència de les fonts d'ingressos i despeses de l'Estat. 
2. Diferenciar els conceptes de deute públic i dèficit públic. 
 

BLOC 5 
1. Diferenciar les magnituds de tipus d'interès, inflació i desocupació i les seves relacions. 
2. Interpretar dades i gràfics vinculats a aquests conceptes. 
3. Valorar les polítiques macroeconòmiques per fer front a la desocupació. 
 

BLOC 6 
1. Valorar l'impacte de la globalització econòmica, del comerç internacional en la qualitat de vida 
de les persones i el medi ambient. 
 

Procediments 
Per avaluar la consecució dels objectius proposats se seguiran els següents procediments: 
· Observació sistemàtica de l'actuació de l'alumne a l'aula: participació positiva en les tasques              
proposades, bon comportament i col·laboració activa amb els companys. Així, un comportament            
negatiu de l'alumne (molestar, interrompre constantment, etc) implicarà la no superació de            
l'avaluació corresponent. 
· Anàlisi del material elaborat, individualment o col·lectiva, dins o fora de l'aula per l'alumne. 
· Proves escrites, lliurament de treballs i exposició de treballs. 
· Puntualitat en l'entrega de treballs. 
· Realització a casa i/o a classe de les activitats encomanades.  

 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 
Bloc 1. 
 

Reconeix l’escassetat de recursos i la necessitat de triar i prendre decisions com les claus               
dels problemes bàsics de tota economia, i comprèn que qualsevol elecció suposa renunciar a altres               
alternatives i que qualsevol decisió té conseqüències. 

Diferencia formes diverses d’abordar i resoldre problemes econòmics i n’identifica els           
avantatges i els inconvenients, així com les limitacions. 

Comprèn i utilitza correctament diferents termes de l’àrea de l’economia. 
Diferencia entre economia positiva i economia normativa. 
Representa i analitza gràficament el cost d’oportunitat mitjançant la frontera de possibilitats            

de producció. 
Representa les relacions que s’estableixen entre les economies domèstiques i les empreses. 
Aplica raonaments bàsics per interpretar problemes econòmics provinents de les relacions           

econòmiques del seu entorn. 
 
Bloc 2. 
 
Distingeix les diferents formes jurídiques de les empreses i les relaciona amb les exigències              
requerides de capital per constituir-les i amb les responsabilitats legals per a cada tipus. 
Valora les formes jurídiques d’empreses més apropiades en cada cas segons les característiques             
concretes aplicant el raonament sobre la classificació de les empreses. 
Identifica els diferents tipus d’empreses i d’empresaris que actuen en el seu entorn, així com la                
forma com s’interrelacionen amb l’àmbit més proper i els efectes socials i mediambientals, positius              
i negatius, que s’observen. 



Indica els diferents tipus de factors productius i les relacions entre productivitat, eficiència i              
tecnologia. 
Identifica els diferents sectors econòmics, així com els reptes i les oportunitats que presenten. 
Explica les possibilitats de finançament del dia a dia de les empreses i diferencia el finançament                
extern i l’intern, a curt i a llarg termini, així com el cost de cada una i les implicacions en la marxa                      
de l’empresa. 
Diferencia els ingressos i els costs generals d’una empresa, n’identifica el benefici o la pèrdua i                
aplica raonaments matemàtics per interpretar els resultats. 
Identifica les obligacions fiscals de les empreses segons l’activitat i assenyala el funcionament             
bàsic dels imposts i les principals diferències entre ells. 
Valora l’aportació que suposa la càrrega impositiva a la riquesa nacional. 
 
Bloc 3. 

Elabora un pressupost o pla financer personalitzat en què identifica cada un dels ingressos i               
de les despeses, i en fa el seguiment. 

Empra eines informàtiques per preparar i desenvolupar un pressupost o pla financer            
personalitzat. 

Usa gràfics d’anàlisi que li permeten comparar una realitat personalitzada amb les            
previsions establertes. 

Comprèn les necessitats de planificació i de gestió dels assumptes financers al llarg de la               
vida. Aquesta planificació es vincula a la previsió feta en cada una de les etapes d’acord amb les                  
decisions preses i l’evolució de l’activitat econòmica nacional. 

Coneix i explica la rellevància de l’estalvi i del control de la despesa. 
Analitza els avantatges i els inconvenients de l’endeutament, en valora el risc i selecciona la               

decisió més adequada per a cada moment. 
Comprèn els termes fonamentals i descriu el funcionament de les operacions amb els             

comptes bancaris. 
Valora i comprova la necessitat de llegir detingudament els documents que presenten els             

bancs, així com la importància de la seguretat quan la relació es produeix per Internet. 
Reconeix el fet que es poden negociar les condicions que presenten les entitats financeres i               

analitza el procediment de reclamació davant les entitats. 
Identifica i explica les diferents modalitats de targetes que hi ha, així com els aspectes més                

importants de la seguretat quan s’opera amb targetes. 
Identifica i diferencia els diferents tipus d’assegurances segons els riscs o les situacions             

adverses en les diferents etapes de la vida. 
 

Bloc 4. 
Identifica les vies d’on procedeixen els ingressos de l’Estat i les principals àrees de les               

despeses de l’Estat, i en comenta les relacions. 
Analitza i interpreta dades i gràfics de contingut econòmic relacionats amb els ingressos i              

les despeses de l’Estat. 
Distingeix el comportament dels ingressos i les despeses públics en els diferents cicles             

econòmics, així com els efectes que es poden produir al llarg del temps. 
Comprèn i expressa les diferències entre els conceptes de deute públic i dèficit públic, així               

com la relació que es produeix entre ells. 
Coneix i descriu els efectes de la desigualtat de la renda i els instruments per redistribuir-la. 

  



Bloc 5. 
 

Descriu les causes de la inflació i valora les principals repercussions econòmiques i socials              
que té. 

Explica el funcionament dels tipus d’interès i les conseqüències de la variació que poden              
presentar per a l’evolució de l’economia. 

Valora i interpreta dades i gràfics de contingut econòmic relacionats amb els tipus d’interès,              
la inflació i la desocupació. 

Descriu les causes de la desocupació i en valora les principals repercussions econòmiques i              
socials. 

Analitza les dades de desocupació a Espanya i les polítiques contra la desocupació. 
Investiga i reconeix àmbits d’oportunitats i tendències d’ocupació. 

 
Bloc 6. 
 

Analitza el grau d’interconnexió de les diferents economies de tots els països del món i               
aplica la perspectiva global per emetre’n una valoració crítica. 

Explica les raons que justifiquen l’intercanvi econòmic entre països i que influeixen en             
aquest intercanvi. 

Analitza esdeveniments econòmics contemporanis en el context de la globalització i el            
comerç internacional. 

Coneix i enumera avantatges i inconvenients del procés d’integració econòmica i monetària            
de la Unió Europea. 

Reflexiona sobre els problemes mediambientals i la relació que tenen amb l’impacte            
econòmic internacional, i analitza les possibilitats d’un desenvolupament sostenible. 
 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 1 + treball 

Exàmens, exercicis teòrics... 80.00% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10.00% 

Actitud 10.00% 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 5 

Per cada amonestació -1 punt de la nota final del trimestre 

Alumne que copia als exàmens o no respecta les normes 
dels exàmens. 

Suspèn l'avaluació. Va directament a     
la prova de recuperació de final de       
curs. 

 
Promoció 
És necessari que l'alumne demostri una sèrie de coneixements així com una maduresa personal              
(educació, respecte i tolerància cap els demés). Per això, per a la promoció dels alumnes es                
tindrà en compte tant els coneixements propis de la matèria com l'actitud i comportament al               
llarg del curs, de tal manera que serà imprescindible superar ambdós aspectes per poder              
promocionar. 
La nota serà la mitjana de totes les notes obtingudes a través dels diferents procediments               
d'avaluació. Ni a l'avaluació de cada trimestre ni a la de final de curs s'utilitzarà l criteri                 
d'arrodoniment matemàtic. 

 

Proves 
Tots els alumnes realitzaran les proves escrites i el lliurament de treballs el dia pactat a classe.                 
Excepcionalment, els alumnes que justifiquin la no assistència a les proves mitjançant justificant             



mèdic i visita dels pares, realitzaran aquestes el dia que el professor indiqui. Aquesta situació               
excepcional, només es podrà donar com a màxim dues vegades durant el curs per alumne. 
A les proves de coneixement global, per poder superar-les, l'alumne haurà de demostrar             
coneixement suficient en cada una de les qüestions proposades. Només en cas excepcional             
podrà promocionar deixant alguna o algunes qüestions sense contestar. 

 

Absentisme 
Els alumnes que faltin un 25% o més de les sessions de la matèria, perdran el dret a l'avaluació                   
parcial. Faran un examen d'avaluació de tot el trimestre. 

 
 
2.2.- Procediments de recuperació. 

Recuperació 
Juny 
Durant tot el curs serà possible recuperar les proves o feines avaluades negativament,             
mitjançant el lliurament d'un treball o la realització d'una prova escrita. 
Setembre 
Prova escrita. 
Nota mínima per recuperar: 5. 

 Es tindrà en compte: 
   -l´evolució de l´alumne durant el curs, que suposarà un 10% de la nota de juny.  
   -l´avaluació de les activitats de recuperació realitzades durant l´estiu, que suposaran un 10% 
de la nota de setembre. 

-l´avaluació de la prova extraordinària de setembre, que suposarà un 80% de la nota final de 
setembre. 
 
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: entrega de treball per avaluació. Si no ho entrega, prova escrita pel 
Juny. 

Per setembre, prova escrita. Es tindrà en compte l´evolució de l´alumne durant el curs,  
l´avaluació de les activitats de recuperació i l´avaluació de la prova extraordinària de 
setembre. 

 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Llibre de text Economia. Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill. 

Altres 
recursos 

- Fotocòpies d'articles de revistes especialitzades 
- Apunts facilitats pel professor 
- Documents mercantils. La simulació i apropament de l'alumne al          
tractament directe dels temes empresarials requereixen d'un variat nombre         
de documents empresarials.  
- Diaris: Els comentaris de notícies referents als temes empresarials seran           
un recurs molt utilitzat en la matèria, es demanarà la col·laboració de            
l'alumne portant a l'aula les notícies que trobin destacades per comentar           
amb el grup 
- Vídeos relacionats amb el continguts de la matèria. 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 



Es podrà realitzar una visita a alguna empresa per observar i conèixer el seu funcionament. Per                
la seva proximitat i importància s'intentaran visitar les següents empreses: Quely i Camper. 
Es podran organitzar xerrades amb professionals del món empresarial i financer. 


