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1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament  de l’economia en el batxillerat tindrà com a finalitat : 
 
1. Identificar el cicle de l’activitat econòmica .Distingir entre sistemes econòmics i formar 

un judici personal al voltant dels avantatges i inconvenients de cadascun d’ells. 
2. Manifestar interès per conèixer i interpretar amb sentit crític i solidari els grans 

problemes econòmic actuals, en especial les desigualtats econòmiques i la 
sobreexplotació dels recursos naturals i els derivats de la globalització de l’activitat 
econòmica. 

3. Relacionar fets econòmics significatius amb el context social , polític, cultural i natural 
en que tenen lloc. Traslladar aquesta reflexió a les situacions quotidianes. 

4. Descriure el funcionament del mercat i el paper dels seus components, formulant un 
judici crític dels límits del sistema i del paper regulador dels sector públic. 

5. Conèixer i comprendre els trets característics de la situació i perspectiva de 
l’economia espanyola i europea en el context internacional. 

6. Formular judicis personals sobre problemes econòmics de l’actualitat. Comunicar les 
seves opinions argumentant amb precisió i rigor, acceptar la discrepància i els punts 
de vista diferents com a via d’enriquiment personal. 

7. Interpretar els missatges, dades i informacions que apareixen en els mitjans de 
comunicació i Internet sobre problemes econòmics actuals, i analitzar a grans trets 
les mesures correctores de política econòmica que es proposen. 

8. Analitzar  i valorar críticament les repercussions del creixement econòmic sobre el 
medi ambient i la qualitat de vida de les persones. 

9. Abordar de forma automàtica i raonables problemes econòmic de l’entorn utilitzant 
procediments d’indagació de les ciències socials i diverses fonts d’informació, entre 
elles les tecnologies de la informació i la comunicació. 

10. Conèixer i comprendre l’ús i el significat de les principals magnituds 
macroeconòmiques com a indicador de la situació econòmica del país , així com els 
seu grau de representativitat i les seves limitacions. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
PRIMERA AVALUACIÓ : 
 
 UNITAT 1:  L’ECONOMIA COM A CIÈNCIA SOCIAL. 
 
 Continguts: 

1. Què estudia l’economia.  
2. L’economia com a ciència social. 
3. Els models econòmics. 
4. La relació de l’economia amb les altres ciències. 
5. Les necessitats. 
6. Tipus de béns. 
7. Els agents econòmics.  
8. Pobresa i escassetat. 
9. La ciència econòmica. Economia positiva i normativa. 

  
 
 UNITAT 2:  ELS SISTEMES ECONÒMICS. 
  
 Continguts:  

1. Les preguntes bàsiques i els sistemes econòmics. 
2. Doctrines econòmiques i sistemes econòmics. 
3. Funcionament del sistema d’economia de mercat. 
4. Funcionament del sistema de planificació central. 
5. Economia mixta. La situació actual. 
6. Economia del benestar. 

  
 
 UNITAT 3:  ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ. 
  
 Continguts:  

1. El concepte clàssic. 
2. El factor terra. 
3. El factor treball. 
4. El factor capital. 
5. La frontera de possibilitats de producció. 
6. Els sectors econòmics. 

  
 
 
 UNITAT 4:   L’EMPRESA : producció, ingressos i costos 
  
 Continguts:  

1. Naturalesa de l’empresa. 
2. Dimensió temporal de la producció. 
3. La tecnologia. 
4. La funció de producció. 
5. Els  costos de producció. 
6. Els ingressos.   
7. L’estratègia de l’empresa.  
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UNITAT 5:  EL MERCAT: OFERTA I DEMANDA 
 Continguts:  

1. El mercat i els seus elements. 
2. La demanda. 
3. L’oferta. 
4. L’equilibri de mercat. 
5. L’elasticitat. 

 
  
  
SEGONA AVALUACIÓ:  
  
 UNITAT 6:  TIPUS DE MERCATS. 
  Continguts:  

1. Estructura del mercat. 
2. El mercat de competència perfecta. 
3. El mercat de competència imperfecta. 
4. Els errors del mercat. 

  
  
  
  
 UNITAT 7:  MACROMAGNITUDS. 
 Continguts:  

1. La Macroeconomia i  la política macroeconòmica. 
2. Mesurament del producte nacional. Macromagnituds reals i nominals. Principals 

agregats de la comptabilitat nacional. 
3. Ús de la renda nacional: renda, estalvi, consum i inversió 
4. Macromagnituds relacionades amb els preus i l’ocupació. 
5. Flux circular de la renda. 
6. El funcionament de l’economia: DA i SA 
7. El cicle econòmic. 

  
  
 UNITAT 8:  EL SECTOR PÚBLIC. ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT. 
 Continguts:  

1. El sector públic. 
2. La política fiscal.  
3. Els pressupostos del sector públic. 
4. Equilibri, superàvit i dèficit pressupostari. 
5. La distribució de la renda.  
6. La intervenció en el mercat.  

  
 
  
TERCERA AVALUACIÓ  
 

UNITAT 9:  ELS DINERS 
 Continguts:  

1. Concepte de diners. 
2. El sistema financer i bancari. 
3. El procés de creació de diner. 
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4. El Banc Central Europeu i el Sistema Europeu de Bancs Centrals. 
5. La política monetària a la zona euro. 
6. Mesurament i anàlisi de la inflació. 

   
   
 UNITAT 10:  EL COMERÇ INTERNACIONAL. 
 Continguts:  

1. El comerç internacional 
2. L’avantatge comparatiu 
3. La polèmica lliurecanvisme-proteccionisme 
4. La política comercial 
5. Formes de relació economicocomercials entre països. La UE i la UEM 
6. La globalització. 
7. La cooperació internacional. 

 
  
  
 UNITAT 11:  LA BALANÇA DE PAGAMENTS. ELS MERCATS DE CANVI. 
 Continguts:  

1. La balança de pagaments. 
2. El mercat de divises. Els sistemes de tipus de canvi. 
3. L’euro. 

   
  UNITAT 12:  CREIXEMENT ECONÒMIC I MEDIAMBIENT.                             
 DESENVOLUPAMENT I  SUBDESENVOLUPAMENT 
 Continguts:  

1. Desenvolupament i subdesenvolupament. 
2. Creixement econòmic i mediambient.  
3. Consideració del mediambient com a recus sensible i escàs 
4. Les crisis cícliques de l’economia. 
5. Diferenciació dels models de consum i avaluació de les seves conseqüències . 

  

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Explicar el problema dels recursos escassos i les necessitat il·limitades. 
2. Observar els problemes econòmics d’una societat, així com analitzar i expressar una 

valoració crítica de les formes de resolució des de del punt de vista dels diferents 
sistemes econòmics. 

3. Comprendre el mètode científic que s’utilitza en l’àrea d’economia així com identificar 
les fases de la investigació científica en economia i les models econòmics. 

4. Analitzar les característiques principals del procés productiu. 
5. Explicar les raons del procés de divisió tècnica del treball. 
6. Identificar els efectes de l’activitat empresarial per a la societat i la vida de les 

persones. 
7. Expressar els principals objectius i funcions de les empreses, utilitzant referències 

reals de l’entorn proper i transmetent la utilitat que es genera amb la seva activitat. 
8. Relacionar i distingir l’eficiència tècnica i l’eficiència econòmica. 
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9. Calcular i manejar els costos i beneficis de les empreses, així com representar i 
interpretar gràfics relatius a dits conceptes. 

10. Analitzar, representar i interpretar la funció de producció d’una empresa a partir d’un 
cas donat. 

11. Interpretar a partir del funcionament del mercat  les variacions en quantitats 
demandades i ofertes de béns i serveis en funció de diferents variables. 

12. Analitzar el funcionament de mercats reals i observar les seves diferències amb els 
models, així com les seves conseqüències per als consumidors, empreses o estats. 

13. Diferenciar i manejar les principals magnituds macroeconòmiques i analitzar les 
relacions existents entre elles, valorant els inconvenients i les limitacions que 
presenten com a indicadors de la qualitat de vida. 

14. Interpretar dades i indicadors econòmics bàsics i la seva evolució. 
15. Valorar l’estructura del mercat de treball i la seva relació amb l’educació  i formació, 

analitzant de forma especial la desocupació. 
16. Estudiar les diferents opcions de polítiques macroeconòmiques per fer front a la 

inflació i a desocupació. 
17. Reconèixer el procés de creació de diner,els canvis en el seu valor i la forma en què 

aquests es mesuren. 
18. Descriure les diferents teories explicatives sobre les causes de la inflació i els seus 

efectes sobre els consumidors, les empreses i el conjunt de l’economia. 
19. Explicar el funcionament del sistema financer i conèixer les característiques dels seus 

principals productes i mercats. 
20. Analitza els diferents tipus de política monetària. 
21. Identificar el paper del Banc Central Europeu, així com la estructura de la seva política 

monetària. 
22. Analitzar els fluxos comercials entre dos economies. 
23. Examinar els processos d’integració econòmica i descriure els passos que s’han 

produït en el cas de la Unió Europea. 
24. Analitzar i valorar les causes i conseqüències de la globalització econòmica, així com 

el paper dels organismes econòmics internacionals en la seva regulació. 
25. Reflexionar sobre l’impacte del creixement i les crisis cícliques en l’economia i els seus 

efectes en la qualitat de vida de les persones, el medi ambient i la distribució de la 
riquesa a nivell local i mundial. 

26. Explicar i il·lustrar amb exemples significatiu les finalitats i les funcions de l’Estat en els 
sistemes d’Economia de mercat i identificar els principals instruments que utilitza, 
valorant els avantatges i inconvenients del seu paper en l’activitat econòmica. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Els alumnes seran qualificats amb els següents criteris: 

- Proves objectives, parcials,  sobre coneixements teòrics i pràctics: 80% 
- Activitats i controls: 20%. 
-  

 El 80% de la nota es conformarà de la següent manera : serà la mitjana entre els dos 
parcials que es faran en cadascuna de les tres avaluacions. No es farà mitjana amb una nota 
inferior a 4 punts. 
 
 El  20% de la nota l’obtindrem a través de la realització de controls, la presentació 
d’activitats, presentació dels treballs,  etc. El valor de cadascun d’aquests conceptes pot variar 
d’una avaluació a l’altra segons la dificultat del treball o de les activitats, etc. Els treballs 
demanats als alumnes seran   sobre temes relacionats amb l’actualitat o ampliació del temari. 
També es podrà demanar un treball sobre una part relacionada amb els continguts de 
l’assignatura i que per qüestió de temps no es puguin desenvolupar de la manera habitual. 
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 Aquest percentatges (80%,20%) es podran canviar en les avaluacions si per algun 
motiu el 20% de les activitats té un pes en la nota que no és adient, en cas de que per 
exemple s’hagin fet molt poques o no siguin molt representatives , i com a conseqüència la 
nota final no sigui representativa del treball i l’ esforç dels alumnes.  

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. 
 Per acord del claustre de professors, el professor pot baixar fins a 0.5 punts la 
qualificació d’un examen  o fins a 1 punt la qualificació d’un treball per faltes d’ortografia i 
presentació. 
 La nota màxima dels treballs entregats fora de termini serà 5. 
 
  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. També els alumnes que tinguin una 
avaluació positiva en la matèria es poden presentar a pujar nota. 
 
Proves finals 
 

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.  
 
Convocatòria extraordinària 
 

Els alumnes que hagin obtingut una avaluació negativa en les tres avaluacions s’hauran 
de presentar a la convocatòria extraordinària  amb tots els contingut de l’assignatura. Els 
alumnes que en els exàmens de recuperació de juny no superen les avaluacions pendents, 
una o les dues de què es poden presentar també hauran d’anar a la convocatòria 
extraordinària. 

L’examen de recuperació  tindrà la mateixa estructura que els exàmens realitzats durant 
el curs. Per la recuperació extraordinària no es demana cap treball  només es donen unes 
recomanacions i s’especifica els contingut sobre els quals s’avaluarà, que seran els mateixos 
que durant el curs. 
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Matèries pendents de cursos anteriors 
 

Els alumnes que passin a segon de Batxillerat amb aquesta assignatura pendent 
hauran de fer la recuperació durant aquest curs. 
 Les activitats previstes per tal de recuperar l’assignatura seran proves escrites , una 
per cadascuna de les tres avaluacions. 
 La nota final serà la mitjana de les notes de les  tres avaluacions sempre que les notes 
obtingudes no siguin inferiors a 3 punts. 

 


