
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

 

 

Departament: Ciències Socials Estudis: Batxillerat 

Matèria: Economia Curs: 1r 

Professor/a: Joaquín Duarte Hores/setmana: 4 h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 
 

 BLOC I  1r trimestre UD 1 Economia:la ciència de   
les decisions 

 MICROECONOMIA UD 2 Creixement i  
organització 

  UD 3 La producció 

  UD 4 El mercat 

  UD 5 Tipus de mercat 

  UD 6 El mercat de treball 

 BLOC II 2n trimestre UD 7 El paper de l’Estat 

 MACROECONOMIA UD 8 Indicadors i equilibri   
econòmic 

  UD 9 Els comptes de l’Estat 

  UD 10 Els diners i la política     
monetàrias 

  UD 11 El sistema financer. La    
borsa 

 
BLOC III  3r trimestre UD 12 El comerç  

internacional 
 

 ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

UD 13 Unió Europea i   
globalització 

  UD 14 Desequilibris de  
l’economia mundial 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 

L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat per a  l’assoliment de                
les competències bàsiques de batxillerat, especialment les  pròpies de la matèria.El           
desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts de  la             
matèria, que es valora en la proporció següent: 

- Continguts: 80 %   Proves escrites 
- Treballs:    20%    Exercicis, síntesis del tema, esquemes i apunts. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sant Cugat del Vallès, setembre del 2019 

 

 

Per  avaluar la matèria es realitzaran dues proves per trimestre i  treballs d’aprofundiment dels             
temes. Una prova no realitzada, per motius justificats, podrà ser recuperada, en la propera              
prova convocada. En cas de no presentar-se, sense raons prou justificades, el professorat pot              
considerar, d’acord amb la normativa, que l’examen de recuperació es realitzi  a les proves de               
recuperació de final de curs. 

Una avaluació suspesa durant el curs,  pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta 
mitjana no dóna un resultat de 5, o si hi ha més avaluacions suspeses, l’alumnat haurà de 
presentar-se a la prova de recuperació de final de curs. 

L’alumnat que,  per haver suspès dos o més avaluacions, s’ha de presentar a la prova               
extraordinària de final de curs i la supera, tindrà una qualificació d’aprovat, 5, com a resultat del                 
curs en la matèria. 

 
 

 
MATERIALS 
 
 
1.LLIBRE El llibre que s’utilitzarà durant el curs serà Economia. Edit. Vicens Vives. 
 

2.MATERIAL: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis. 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints, etcètera.  
Es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes, treballant els mètodes de treball             
de la matèria, així com la terminologia específica. 
 


