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Degut a la situació d’excepcionalitat en què ens trobam aquest curs 2020-2021, els
continguts essencials es donaran de manera més superficial que en un curs de
normalitat. Tot i així, aquesta assignatura és una introducció a l’assignatura
d’Economia de 1r de batxillerat i a l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n
de batxillerat, de manera que tots els continguts es treballen en major profunditat
en els nivells posteriors, a excepció del bloc 3 “Economia personal” que es
treballarà en la mateixa profunditat que en un curs de normalitat.
1a avaluació (del 14/09/20 fins al 20/12/20); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
BLOC 0. REINCORPORACIÓ A LES
AULES
 Pla de contingència del centre.
 Preparació tecnològica.
 Gestió emocional de la situació actual.
 Diagnòstic inicial.
BLOC 1. IDEES ECONÒMIQUES
BÀSIQUES
 L’economia i l’impacte que té en la vida
dels ciutadans.
 L’escassetat, l’elecció i l’assignació de
recursos. El cost d’oportunitat.
 Com s’estudia en economia. Un
apropament als models econòmics.
 Relacions econòmiques bàsiques i
representació.
BLOC 2. ECONOMIA I EMPRESA
 L’empresa i l’empresari.
 Tipus d’empresa. Criteris de
classificació, forma jurídica, funcions i
objectius.
 Classificació, segons el tipus, de les
empreses de les Illes Balears.
 Procés productiu i factors productius.
 Fonts de finançament de les empreses.
Ingressos, costs i beneficis.
 Obligacions fiscals de les empreses.
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Criteris d’avaluació

1. Explicar l’economia com a ciència social i
valorar l’impacte permanent de les decisions
econòmiques en la vida dels ciutadans.
2. Conèixer la terminologia econòmica bàsica i
l’ús dels models econòmics i familiaritzar-s’hi.
3. Prendre consciència dels principis bàsics de
l’economia que s’han d’aplicar en les relacions
econòmiques bàsiques tenint en compte els
recursos i les necessitats.
1. Descriure els diferents tipus d’empreses i les
formes jurídiques que poden presentar, i
relacionar-los amb les exigències de capital que
impliquen i amb les responsabilitats legals dels
propietaris i gestors, així com amb les
interrelacions que les empreses tenen amb l’entorn
immediat.
2. Analitzar les característiques principals del
procés productiu.
3. Identificar les fonts de finançament de les
empreses.
4. Determinar per a un cas senzill l’estructura
d’ingressos i costs d’una empresa, i calcular-ne el
benefici.

5. Diferenciar els imposts que afecten les empreses
i la importància de complir les obligacions fiscals.

2a avaluació (del 08/01/21 fins al 31/03/21); 12 setmanes. Lliurament de notes: 31 de març
Continguts essencials
BLOC 3. ECONOMIA PERSONAL
 Ingressos i despeses. Identificació i
control.
 Gestió del pressupost. Objectius i
prioritats.
 Estalvi i endeutament.
 Risc i diversificació.
 Planificació del futur. Necessitats
econòmiques en les etapes de la vida.
 Els doblers. Relacions bancàries. El
primer compte bancari. Informació.
Targetes de dèbit i crèdit.
 Implicacions dels contractes financers.
Drets i responsabilitats dels
consumidors en el mercat financer.

BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS
D’INTERÈS, INFLACIÓ I
DESOCUPACIÓ
 El tipus d’interès.
 La inflació.
 Conseqüències dels canvis en els tipus
d’interès i inflació.
3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 12/04/21 fins al 22/06/21; 10 setmanes.

Continguts essencials
BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS
D’INTERÈS, INFLACIÓ I
DESOCUPACIÓ
 La desocupació i les polítiques contra
la desocupació.

BLOC 4. ECONOMIA I INGRESSOS I
DESPESES DE L’ESTAT
 Els ingressos i les despeses de l’Estat.
 El deute públic i el dèficit públic.
 Desigualtats econòmiques i distribució
de la renda.
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Criteris d’avaluació.
1. Elaborar un pressupost personal en el qual es
distingeixin els diferents tipus d’ingressos i
despeses, controlar el grau de compliment del
pressupost i les possibles necessitats d’adaptar-lo.
2. Decidir amb racionalitat davant les alternatives
econòmiques de la vida personal després de
relacionar-les amb el benestar propi i social.
3. Expressar una actitud positiva cap a l’estalvi i
emprar-lo com a mitjà per assolir diferents
objectius.
4. Reconèixer el funcionament bàsic dels doblers,
diferenciar els diferents tipus de comptes bancaris i
de targetes emeses com a mitjans de pagament, i
valorar l’oportunitat d’usar-los amb garanties i
responsabilitat.
5. Conèixer el concepte d’assegurança i la finalitat
que tenen les assegurances.
1. Diferenciar les magnituds de tipus d’interès,
inflació i desocupació, així com analitzar les
relacions existents entre elles.
2. Interpretar dades i gràfics vinculats als conceptes
de tipus d’interès, inflació i desocupació.
3. Valorar diferents opcions de polítiques
macroeconòmiques per fer front a la desocupació.
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Criteris d’avaluació
1. Diferenciar les magnituds de tipus d’interès,
inflació i desocupació, així com analitzar les
relacions existents entre elles.
2. Interpretar dades i gràfics vinculats als conceptes
de tipus d’interès, inflació i desocupació.
3. Valorar diferents opcions de polítiques
macroeconòmiques per fer front a la desocupació.
1. Reconèixer i analitzar la procedència de les
principals fonts d’ingressos i despeses de l’Estat, i
interpretar gràfics que en mostrin la distribució.
2. Diferenciar i explicar els conceptes de deute
públic i dèficit públic.
3. Determinar l’impacte de la desigualtat de la renda
per a la societat i estudiar les eines per redistribuirla.

BLOC 6. ECONOMIA
INTERNACIONAL
 La globalització econòmica.
 El comerç internacional.
 El mercat comú europeu i la unió
econòmica i monetària europea.
 La consideració econòmica del medi
ambient: la sostenibilitat.

1. 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.

Instruments d’avaluació

Criteri de qualificació
(% de la nota)
80% de la nota



Proves escrites i tipus test objectives (telemàtiques
i/o presencials) (mínim 2 per avaluació)



Realització de les tasques encomanades

10% de la nota





Participació a classe (presencials o via meet)
Actitud envers l’assignatura
Actitud envers la professora i la resta de
companys/es
Ús adequat del Classroom

10% de la nota



Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i
ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions; presentació
dels treballs el dia assenyalat....
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat

treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

100%

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA
si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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Posau una creu
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