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MESTRE/S-PROFESSOR/S Carles Martinez-Illescas 

DATA ELABORACIÓ: 02 de Novembre 2020 

 

1. OBJECTIUS 

 
 La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria és aconseguir que els alumnes adquireixin 
els coneixements i habilitats bàsics de la cultura, especialment en els àmbits humanístic, 
artístic, científic i tecnològic. Igualment, els alumnes han de desenvolupar i consolidar tant 
hàbits d'estudi i treball com a habilitats i actituds que els permetin afrontar amb èxit el repte 
que suposa educar-se i formar-se en una societat canviant. Els objectius de l'ESO són: 
 
 
a) Assumir responsablement els seus deures; conèixer i exercir els seus drets en el respecte 
als altres; practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; 
exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre 
dones i homes, com a valors comuns d'una societat plural; i preparar-se per a l'exercici de la 
ciutadania democràtica. 
 
 
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà 
de desenvolupament personal. 
 
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre 
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona. 
 
d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves 
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els 
comportaments sexistes, i resoldre pacíficament els conflictes. 
 
i) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per, amb sentit 
crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les 
tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 
 
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents 
disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els 
diversos camps del coneixement i de l'experiència. 
 
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, 
la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 
assumir responsabilitats. 
 
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua castellana, textos i 
missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. 
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i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 
 
j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels 
altres, així com el patrimoni artístic i cultural. 
 
 
k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 
afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport 
per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la 
sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la 
salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i 
millora. 
 
l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 
artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació. 
 
Objectius de l’assignatura : 
 

- Obj.ec.1. Integrar el concepte d'economia com a ciència de l'elecció. 
Identificar els principals agents econòmics, la seva actuació i les relacions 
entre ells. Valorar críticament l'impacte de les accions dels agents 
econòmics sobre l'entorn. 
- Obj.ec.2. Adquirir i emprar vocabulari econòmic amb precisió i 
rigor, de manera que permeti conèixer, valorar i interpretar la realitat econòmica 
i social que ens envolta. 
- Obj.ec.3. Descriure la importància de l'empresa i l'emprenedoria 
en el procés de creació de riquesa d'una societat. 
- Obj.ec.4. Identificar les conseqüències de les activitats empresarials 
per a la pròpia empresa, els seus treballadors i la societat en el seu conjunt. 
- Obj.ec.5. Conèixer, controlar i gestionar les variables d'ingressos i 
despeses d'un pressupost personal i saber decidir amb racionalitat entre 
diferents alternatives econòmiques de la vida personal i relacionar-les amb el 
benestar propi i social. 
- Obj.ec.6. Analitzar el paper dels diners en el funcionament de la 
societat. Valorar l'estalvi com a mitjà per a aconseguir assoliments personals. 
- Obj.ec.7. Explicar el paper del sector públic, com a garant del marc 
d'actuació i com a agent econòmic. Valorar críticament els efectes de la seva 
actuació o absència d'actuació respecte a la igualtat i el benestar d'una 
societat. 
- Obj.ec.8. Diagnosticar els efectes de la inflació com a element 
distorsionador de les decisions que prenen els agents econòmics en una 
societat. 
- Obj.ec.9. Analitzar les característiques principals del mercat de treball, 
les polítiques d'ocupació i valorar les oportunitats que presenta. 
- Obj.ec.10. Conèixer i valorar els avantatges que ha suposat el comerç 
internacional, així com els costos que ha implicat en el desenvolupament d'alguns 
països. Valorar el potencial de la integració econòmica i les perspectives de l'economia 
aragonesa en el marc de la internacionalització econòmica. 
- Obj.ec.11. Buscar, seleccionar, comprendre i valorar notícies 
econòmiques procedents de diferents fonts. 
- Obj.ec.12. Fer tasques en grup i participar en debats amb una 
actitud constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les 
opinions i valorant el diàleg com una via necessària per a la solució dels 
problemes econòmics. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ 

 

UNITAT 1. ECONOMIA I ELS SISTEMES ECONÒMICS. 

 

1. L’economia i el seu impacte en la vida dels ciutadans. 
2. L’escassetat, l’elecció i l’assignació de recursos. 
3. Evolució històrica dels sistemes econòmics. 
4. Com s’estudia en economia. 

 

(Educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació, educació per al consum) 

 

 

UNITAT 2. EL PRESSUPOST FAMILIAR. 

 

1. Ingressos i despeses. Identificació i control. 
2. Gestió del pressupost. Objectius i prioritats. 
3. Consum, estalvi i inversió. 

 

(Educació ambiental, educació en matèria de comunicació, educació per al consumidor) 
 

UNITAT 3. ELS BANCS I ELS PRODUCTES FINANCERS. 

 

1. L’endeutament. 
2. Els plans de pensions. 
3. Risc i diversificació. 
4. Els diners. Relacions bancàries. 
5. Implicacions dels contractes financers. 

 

(Educació per al consum, educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació)  

 

SEGONA AVALUACIÓ 

 

 

UNITAT 4. LES GRANS XIFRES DE L’ECONOMIA. 

 

1. El tipus d’interès. 
2. La inflació i la deflació. 
3. Conseqüències dels canvis en els tipus d’interès i inflació. 
4. La política monetària: el Banc Central Europeu. 
5. La desocupació i les polítiques contra la desocupació. 
 
(Educació per al consum, educació moral i  cívica, educació del consumidor) 

 

UNITAT 5. L’ECONOMIA INTERNACIONAL 

 

1. La globalització econòmica. 
2. El comerç internacional. 
3. El mercat comú europeu i la unió econòmica i monetària europea. 
4. La consideració econòmica del medi ambient: la sostenibilitat. 
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(Educació per al consum, educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació, educació per a 

la solidaritat)) 

 

UNITAT 6. ELS INGRESSOS I LES DESPESES DE L’ESTAT. 

 

1. Els ingressos i despeses de l’Estat. 
2. El deute públic i el dèficit públic. 
3. Desigualtats econòmiques i distribució de la renda. 

 

(Educació per al consum, educació moral i cívica) 
 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

UNITAT 7. L’EMPRESA I L’EMPRESARI. 

 

1. L’empresa i empresari 
2. Funcions, objectius i fiscalitat de les empreses. 
3. Tipus d’empresa. Criteris de classificació. 
4. Forma jurídica de les empreses. 
5. Procés productiu i factors productius. 
6. Fonts de finançament de les empreses. Ingressos , costos i beneficis. 
7. Obligacions fiscals de les empreses. 
8. Planificació i execució d’un projecte empresarial. 

 

 

UNITAT 8. LA FUNCIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA 

 

1. Fonts de finançament de les empreses 
2. Els resultats de l’empresa 
3. Obligacions fiscals de les empreses 
4. Planificació i execució d’un projecte empresarial 

 
UNITAT 9. L’ITINERARI FORMATIU I PROFESIONAL. 

 

1. Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
2. Itineraris formatius i carreres professionals. 
3. Característiques relacionades amb les formes de treball: treball per compte propi. 

 

 (Educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació, 

 

(Educació per a la pau, educació per a Europa, educació moral i cívica, educació en matèria 
de comunicació) 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
  

1. Realitzar un pressupost personal distingint entre els diferents tipus d'ingressos i 
despeses, controlar el seu grau de compliment i les possibles necessitats d'adaptació. 

2. Decidir amb racionalitat davant les alternatives econòmiques de la vida personal, 
relacionant aquestes amb el benestar propi i social. 

3. Expressar una actitud positiva cap a l'estalvi i manejar l'estalvi com a mitjà per aconseguir 
diferents objectius. 
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4. Reconèixer el funcionament bàsic dels diners i diferenciar els diferents tipus de 
comptes bancaris i de targetes emeses com a mitjans de pagament valorant l'oportunitat 
del 
seu ús amb garanties i responsabilitat. 

5. Reconèixer i analitzar la procedència de les principals fonts d'ingressos i despeses de 
l'Estat, 
així com interpretar gràfics on es mostri aquesta distribució. 

6. Diferenciar i explicar els conceptes de deute públic i dèficit públic. 
7. Determinar l' impacte per a la societat de la desigualtat de la renda i estudiar les 

eines de redistribució de la renda. 
8. Diferencia les magnituds de tipus de interès, inflació y desocupació, així como analitzar les 

relacions existents entre elles. 
9. Interpretar dades i gràfics vinculats amb els conceptes de tipus d'interès, inflació i 

desocupació. 

10. Valorar diferents opcions de polítiques macroeconòmiques per fer front a la desocupació. 
11. Valorar l' impacte de la globalització econòmica, del comerç internacional i dels 

processos d'integració econòmica en la qualitat de vida de les persones i el medi 
ambient. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
 
Aquesta avaluació ha de ser contínua, formativa i integradora. 

 Està prevista la realització d’una avaluació inicial que no comptabilitzarà per a cap 
nota d’avaluació però que servirà de guia per a saber el nivell d’aprenentatge dels 
alumnes. 

 Contínua: quan el progrés d’un alumne no sigui l’adient, s’establiran mesures de reforç 
educatiu. Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs, tan aviat com 
es detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir l’adquisició de les competències 
imprescindibles per continuar el procés educatiu. 

 Formativa: aportarà a l’alumne informació sobre els seus progressos, les estratègies 
personals que més l’han ajudat, les dificultats que ha trobat i els recursos de què 
disposa per superar-les. 

 Diferenciada segons les distintes matèries: el professor o professora de cada matèria 
decidirà si l’alumne o alumna ha assolit els objectius i té un grau adequat d’adquisició 
de les competències corresponents.  

 
Els instruments que s’utilitzaran per dur a terme aquesta avaluació són els següents, entre 
d’altres : 

- Proves escrites 

- Proves orals 

- Investigació de temes 

- Exercicis a l’aula treballats de forma cooperativa. 

- Exposicions de l’alumne , etc 

- Podcast 

7.2 Criteris de qualificació 
 

Els alumnes seran qualificats amb els següents criteris: 
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- Proves objectives, parcials,  sobre coneixements teòrics i pràctics: 80% 

- Actitud de l’alumne: 20%. 
 

1a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació  

1r parcial 20% 1r parcial 20% 1r parcial 20% 

 
80% Coneixements 

2n parcial 20% 2n parcial 20% 2n parcial 20% 

Projecte Pressupost 
30% 

Projecte Organismes 
Internacionals 30% 

Projecte Empreses 30% 

Controls i activitats 10% Controls i activitats 10% Controls i activitats 10% 

- Portar el materials (llibre i fulls) i presentació correcte i puntual. 

- Vocabulari específic i propi de la materia. 

- Argumentar i justificar opinions i punts de vista. 

- Respecte vers la matèria, els companys i els professionals. 

 

 
20% Actitut 

 
 

 
Els projectes seran treballs en grups, on s’hi emfatitzarà en la recerca activa d’informació, 

síntesi i presentació oral. 
A cada avaluació, dos grups no realitzaran el Projecte de l’Avaluació ja que faran els 

“Podcasts” de les unitats. Seran “Podcasts” sobre els temes dels parcials i es penjaran al 
EDUCAND. 

 
Per a obtenir una qualificació positiva en l’assignatura serà necessari  obtenir una 

qualificació de com a mínim 5 punts en cadascuna de les tres avaluacions i haver entregat 
tots els treballs durant l’avaluació. 
 La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions.  
 
 Els alumnes que presentin treballs ja presentats en cursos anteriors, copiïn als exàmens, 
facin xuletes o qualsevol altre cosa semblant tindran com a nota un zero en l’activitat. 
  
 
 
  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

En acabar la primera i la segona avaluació es programaran activitats de recuperació per 
aquells alumnes que tinguin qualificació negativa. A aquestes proves es presentaran els 
alumnes amb la avaluació suspesa. La recuperació consistirà en una prova objectiva escrita 
sobre els continguts de l’avaluació. No es podrà recuperar l’avaluació a un alumne que durant la 
mateixa no hagi presentat totes les feines demanades. 

En acabar la tercera avaluació hi ha uns dies per a la realització d’activitats de 
recuperació. Aquestes activitats poden servir per recuperar la tercera avaluació. Si un alumne té 
més avaluacions pendents, només en podrà recuperar un màxim de dues. 

Aquestes proves consistiran en una prova objectiva escrita similar a les realitzades durant 
el curs. La nota que figurarà en la recuperació serà la nota del examen arrodonida  en un 
nombre sencer.  

Els alumnes que, tot i tenint l’avaluació aprovada, vulguin presentar-se a l’activitat 
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d’avaluació per pujar nota podran fer-ho, no obstant, es conservarà la nota d’actitud. 
 
Convocatòria extraordinària: 
 

 

Els alumnes que hagin obtingut un resultat de no aprovat en les tres avaluacions s’hauran 

de presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts de l’assignatura. Els 
alumnes que en els exàmens de recuperació ordinaris no superin les avaluacions pendents, 
una o les dues de què es poden presentar, també hauran d’anar a la convocatòria 

extraordinària. 
 
L’examen de recuperació extraordinari tindrà la mateixa estructura que els exàmens 

realitzats durant el curs. Es poden demanar treballs obligatoris, al igual que treballs no 
presentats, que complementin la nota de la convocatòria extraordinària. 

 
 


