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Aquesta matèria pretén oferir als alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi per
poder entendre, interpretar, analitzar i formar un criteri propi de la realitat des d’un
punt de vista econòmic.

Continguts Mínims exigibles
1. La Economia. Els cost d'oportunitat
2. Factors de producció. Els sectors econòmics. Les possibilitats de
producció. El creixement econòmics.
3. La tecnologia. Els costos, ingressos i beneficis empresarials. Les
funcions de les empreses. Mercats, empreses i famílies.
4. Tipus d'empreses. Responsabilitat corporativa. Finançament
empresarial. Obligacions de les empreses.
5. L'estalvi. Pressupost. Plans de pensions.
6. Inversions. Deutes. Assegurances.
7. El diner. Comptes bancaris. Relacions bancàries. Targetes.
8. Macroeconomia. Creixement i producció. Inflació. Preu del diner.
9. Desocupació i estadístiques. Polítiques d'ocupació.
10. El paper de l'Estat. Política fiscal. PGE.
11. Comerç internacional. Proteccionisme i lliure comerç. Integració
econòmica. La UE.
12. Globalització. Problemes mediambientals. Desigualtat i
subdesenvolupament. Desenvolupament sostenible.
PROCEDIMENT DE QUALIFICACIÓ
Procediment d’avaluació trimestral:
Els alumnes realitzaran de manera obligatòria un quadern de la matèria on anotaran definicions,
esquemes d'explicacions de totes les classes, exercicis i feines. Periòdicament es realitzaran exercicis i
treballs per entregar al professor i que suposen un 25% de la nota de l'avaluació. Per cada tema
treballat, es realitzarà una prova individual sobre els continguts apresos; un 75% de la nota del
trimestre.
Es farà una mitjana ponderada dels aspectes abans esmentats.
Es penalitzaran aquelles actituds dels alumnes que dificultin un desenvolupament normal de la classe
(retards reiterats, faltes injustificades, interrupcions contínues i faltes de respecte a companys i
professor)
Procediment d’avaluació del curs i recuperació.
Es farà la mitjana aritmètica entre les notes de les tres avaluacions. Per superar la matèria caldrà tenir

una nota superior a 5 de l'esmentada mitjana. Alumnes amb alguna avaluació suspesa tindran
l'oportunitat de recuperar-la amb una prova final.

