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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

• Idees econòmiques bàsiques

• Producció i creixement

• L'empresa i l'empresari

• Mercats i empresa 

2a  avaluació:

• Planificació financera

• Les inversions i els deutes

• Els diners i les seves formes

• Els comptes de l'Estat

 3a avaluació:

• Tipus d'interès i inflació

• El mercat de treball. La desocupació

• El comerç internacional i la Unió Europea

• La globalització

Què s’avaluarà:

• La resolució de problemes econòmics 

• L'aplicació dels conceptes econòmics per resoldre problemes



• La interpretació de gràfics i taules econòmiques

• Els comentaris i debats que es faran damunt articles d'economia

• La utilització d'eines informàtiques

• Les presentacions i exposicions orals 

• Els treballs en equip emprant estructures cooperatives

• Ordre i mètode en la confecció dels apunts

Com s’avaluarà:

a) Durant cada avaluació haurà un mínim d'una prova escrita parcial i 
l'examen d'avaluació  trimestral,  més  diversos  treballs  i  exposicions 
orals en grup. La nota de cada avaluació es calcularà considerant que 
l'examen d'avaluació tendrà una puntuació doble a les altres proves 
parcials. Si durant el trimestre es fan treballs i  exposicions orals en 
grup, aquestes notes suposaran un 20% de la nota final de l'avaluació

b) Serà avaluació contínua, és a dir, si se suspèn una avaluació, es 
pot recuperar aprovant l'avaluació següent. Cada avaluació inclou el 
temari d'aquesta més el de les anteriors

c) La qualificació final de la convocatòria ordinària de juny es calcularà 
de la següent forma: un 25% de la nota de la primera avaluació, un 
35% de la nota de la segona avaluació i  un 40% de la nota de la 
tercera avaluació. Per aprovar el curs, la nota del darrer butlletí ha de 
ser major o igual que cinc

d) La convocatòria extraordinària de setembre: els alumnes suspesos 
per juny tendran l'oportunitat d'aprovar l'assignatura amb una prova 
escrita que inclogui tot els continguts del curs. Per aprovar, la nota 
d'aquesta prova escrita haurà de ser major o igual a cinc

Altres consideracions:

Els alumnes hauran de dur els apunts i exercicis al dia amb netedat i 
ordre. Es obligatori l'ús de calculadora.




