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Matèria: ELconomia 4rt ELSO. Professor: Jordi Berbis

La matèria d'ELconomia és una matèria optatiia de quart d’ELSO. ELs cursa a primer amb 3 hores lectiies a
cada curs. ELl continnuts anrupats per trimestres i unitats didàctiques es presenten a la senüent taula:

CONATINAGUTS

CRITELRIS D’AVALUACIÓ TRIMELSTRAL I RELCUPELRACIÓ

L'aialuació de la matèria es realitzarà senuint les ponderacions que apareixen a continuació:

ACTITUD I TRELBALL ACTITVITATS ELXÀMELNAS NAOTA FINAAL AVALUACIÓ

10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

L'alumnat ha d'assistir a classe oblinatòriament. La participació en classe serà motiiada i ialorada, per tal
que l'alumne/a aporte el seus punts de iista i s'acostume a prenuntar per resoldre dubtes.
ELl 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, etc ... Les diferents
actiiitats seran correnides a l'aula, de forma oral o a la pissarra, tractant de solucionar els dubtes, o be és
facilitarà les solucions.
ELl professor facilitarà actiiitats de reforç als i les alumnes que ho necessiten perquè punuen assolir els
continnuts que els hi presenten difcultats. Aixíc mateix, es proporcionaran actiiitats d'ampliació per aquells
que estinuen interessants en aprofundir en el seu coneixement.
Cada unitat  didàctica hi haurà una proia escrita.  Aixíc  mateix,  es faran proies orals.  Les proies escrites
poden constar de prenuntes de deseniolupament, curtes, de relacionar conceptes, de defnir conceptes i/o
prenuntes  tipus test,  exercicis  de  càlcul  numèric,  representació  nràfca,  comentari  de  textos,  anàlisi  de
taules... Per poder calcular la mitjana de l'aialuació la nota de cada examen serà inual o superior a 3.

RELCUPELRACIONAS TRIMELSTRALS:

Per recuperar un examen o una aialuació es concretaran les pautes al llarn del curs. Tanmateix, al fnal de
cada bloc de continnuts, i posteriorment a cada aialuació, es realitzarà una proia escrita de recuperació i les
actiiitats de recuperació que es considere oportI.
L'alumnat amb una nota inferior a tres o que no s'hani presentat a alnun examen hauran de presentar-se
oblinatòriament a les proies de recuperació.

Biblionrafa recomanada

A. Penalonna Sweers. 2016.ELconomia 4t ELSO. ELditorial Mc Graw Hill. ISBNA: 978-84-4861292-4
Sant Cunat del Vallès, 13 de setembre de 2017

TRIMELSTREL UNAITATS DIDÀCTIQUELS

1

1 ELconomia, la ciència Itil 6

2 Producció i creixement 7

3 Mercats i empresa 6

4 L’empresa en el seu context 6

2

5 Planifcació fnancera 7

6 Salut fnancera 6

7 ELls diners i les seies formes 6

8 Producció i preus 7

3

9 ELl mercat de treball 7

10 ELls comptes de l’ELstat 7

11 ELl comerç internacional i la Unió ELuropea. 7

12 7

BLOCS DEL 
CONATINAGUTS

NAOMBREL DEL 
SELSSIONAS

BLOC I: ELconomia 
i empresa

BLOC II: Finances 
i infació

BLOC III: Mercat 
de treball i 

comerç 
internacional La nlobalització i els desequilibris de 

l’economia mundial
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