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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 raó de ser de l’economia.
2. L’organització econòmica i creixement. Sistemes econòmics.
3. La producció i la distribució.
4. El funcionament del mercat.
5. Tipus de mercats.
6. Els errors del mercat.
7. Els indicadors econòmics. La producció
8. Els indicadors econòmics. Ocupació i preus.
9. Les forces internes del mercat.
10. Les polítiques macroeconòmiques. La política fiscal.
11. El diner, els bancs i la política monetària
12. El sistema financer espanyol. La borsa
13. Comerç internacional.
14. La integració econòmica. La Unió Europea.
15. La globalització i els desequilibris de l'economia mundial.
PROCEDIMENT DE QUALIFICACIÓ
Procediment d’avaluació trimestral.:
- A l’hora de donar una nota de l’avaluació es seguirà el següent procediment: Proves
individuals sobre els continguts treballats. (80%) (A poder ser 2 exàmens per avaluació)
Resolució d’exercicis, treballs, comentaris de premsa, participació a classe
puntualitat (20%)

assistència i

Es farà una mitjana ponderada dels aspectes abans esmentats.
A cada examen hi haurà una majoria de preguntes dels continguts del trimestre, però pot
haver-hi també preguntes del contingut dels trimestres anteriors.
Es penalitzaran aquelles actituds dels alumnes que dificultin un desenvolupament normal de
la classe (retards reiterats, interrupcions contínues i faltes de respecte a companys i
professor)
2 retards = 1 falta injustificada
Procediment d’avaluació del curs i recuperació.
Prova final al 3r trimestre. Es farà la mitjana aritmètica entre les notes de les tres
avaluacions i la prova final. 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 a la prova final.

