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PROGRAMACIÓ D'ECONOMIA I ( 1r Batx. ) i d' ECONOMIA II ( 2n Batx. )

La matèria d'Economia és una matèria optativa de la modalitat de CCSS amb dues hores lectives setmanals a primer 
i segon  de batxillerat . Els continguts estan dividits en quinze unitats didàctiques que s'agrupen en tres blocs.
La distribució d'unitats didàctiques i blocs queda recollida en la següent taula:

BLOCS DE CONTINGUTS UNITATS DIDÀCTIQUES

1r 
Batx

BLOC I UD 
1

L'activitat econòmica 

MICROECONOMIA UD 
2

La producció i l'oferta

UD 
3

Demanda i intercanvi

UD 
4

Mercats i competència

UD 
5

Mercats  de  competència  imperfecta.  Fallades 
del mercat

UD 
6

Els mercats de factors

BLOC II UD 
7

Les magnituds macroeconòmiques nacionals i 
la seva interpretació

MACROECONOMIA UD 
8

Renda, consum, estalvi i inversió

2n 
Batx

UD 
9

Els  preus  en  Macroeconomia:  oferta   i 
demanda agregades. Inflació

UD 
10

Atur i cicles econòmics

UD 
11

La intervenció pública en economia: la política 
pressupostària i fiscal

BLOC III UD 
12

Els diners i el sistema financer

ECONOMIA INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

UD 
13

L’euro  i  la  política  monetària.  Integració 
econòmica

UD 
14

Comerç i Finances internacionals.

UD 
15

Globalització. Desenvolupament creixement.

CRITERIS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL  I RECUPERACIÓ

L'avaluació de la matèria es realitzarà seguint les ponderacions que apareixen a aquesta taula:

DINÀMICA DE TREBALL I 
PARTICIPACIÓ

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES PROVES ESCRITES NOTA FINAL 
AVALUACIÓ

10,00% 10,00% 80,00% 100%

Dinàmica de treball.

L'alumnat  ha d'assistir  a  classe obligatòriament.   La  participació en  classe serà  motivada  i  valorada,  per  tal  que 
l'alumne/a aporte el seus punts de vista i s'acostume a preguntar per resoldre dubtes.

El professor indicarà les tasques necessàries per assolir els objectius de cada unitat, que hauran de realitzar-se dins  
dels terminis establerts. Per exemple, la realització d'un esquema o un mapa conceptual sobre allò què es treballarà, 
exercicis de càlcul numèric, comentari  d'un text,  recerca d'informació,.....Les diferents activitats  seran corregides a 
l'aula, de forma oral o a la pissarra, tractant de solucionar els dubtes, o be és facilitarà les solucions.

El professor facilitarà activitats de reforç als i les alumnes que ho necessiten perquè puguen assolir els continguts que 
els hi presenten dificultats. Així mateix, es proporcionaran activitats d'ampliació per aquells que estiguen interessants 
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en aprofundir en el seu coneixement.

Exàmens

Cada dos unitats didàctiques hi haurà una prova escrita. Així mateix, es faran proves orals. Les proves escrites poden 
constar de preguntes de desenvolupament, curtes, de relacionar conceptes, de definir conceptes i/o preguntes tipus  
test, exercicis de càlcul numèric, representació gràfica, comentari de textos, anàlisi de taules,...  Per poder treure la 
mitjana d'avaluació la nota mínima de cada examen serà un 3

RECUPERACIONS TRIMESTRALS:

Per recuperar un examen o una avaluació es concretaran les pautes al llarg del curs. Tanmateix, al final de cada bloc  
de continguts,  i  posteriorment  a  cada avaluació,  es  realitzarà  una prova escrita  de recuperació  i  les  activitas  de 
recuperació que es considere oportú.

L'alumnat  amb  una  nota  inferior  a  tres  o  que  no  s'haja  presentat  a  algun  examen  hauran  de  presentar-se 
obligatòriament a les proves de recuperació.
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