
 Curs 2018-2019 Economia  4rt  ESO

 1. Introducció

Temporització continguts nuclears CURS 4rt ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 1 Què és l’economia?
UD 4 Els diners i la seva

gestió

UD 7 La salut de la
economia: tipus d’interès,

inflació i atur

UD2 L’empresa i
l’empresari

UD 5 Estalvi, risc i
assegurances

UD8 Economia
internacional i
globalització

UD 3 La producció
UD 6 El pressupost públic i
la intervenció de l’Estat en

l’economia

UD 9 Creixement
econòmic i

desenvolupament
sostenible

 2. Avaluació i qualificació
Els objectius que l'alumne ha d'assolir al llarg del curs de l’assignatura d’economia per
a 4rt ESO seran els següents:

1. Comprendre  els  conceptes  bàsics  de  l’economia.  Analitzar  l’efecte  de  les
decisions  econòmiques  en  la  vida  dels  ciutadans  i  prendre  consciència  de
l’existència de diferents models econòmics.

2. Descriure els diferents tipus d’empreses i analitzar el teixit empresarial de les
Illes Balears d’acord amb aquesta classificació.

3. Identificar  i  analitzar  els  aspectes  més  importants  del  funcionament  de  les
empreses en una economia de mercat.

4. Ser  capaços  de gestionar  la  seva economia personal  mitjançant  l’elaboració
d’un pressupost i l’anàlisi del grau de compliment d’aquest.

5. Valorar  la  rellevància  de  l’estalvi  i  comprendre  la  necessitat  de  planificar
aspectes financers al llarg de la vida.

6. Reconèixer  el  funcionament  bàsic  del  sistema  financer  i  conèixer  les
característiques bàsiques de les principals operacions bancàries. 

7. Valorar positivament l’anàlisi de la realitat econòmica mitjançant l’estudi de les
principals macromagnituds i comprendre’n el funcionament.

8. Interpretar  dades  i  gràfics  relacionats  amb les  macromagnituds  i  tenir  una
opinió sobre els resultats.

9. Conèixer i valorar els efectes per a la societat de la desigualtat de la renda i el
paper de l’Estat en la redistribució d’aquesta.

10. Comprendre els avantatges i els inconvenients que la globalització econòmica i
el procés d’integració econòmica i monetària de la Unió Europea han provocat
en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. 

11. Reflexionar sobre la necessitat d’una economia sostenible.
12. Analitzar i valorar críticament les repercussions del creixement econòmic sobre

el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. 

L' avaluació de l'alumnat tindrà present els següents aspectes:
− Es farà una prova després de cada unitat didàctica.
− El quadern de l’alumne es revisarà periòdicament a final de cada unitat. Ha

d'incloure totes les activitats realitzades tant individualment com en grup. 
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− El quadern de l’alumne és qualificarà en el full específic que l'alumne tindrà a la
part del darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.

− S’haurà de presentar el quadern de l’alumne com a màxim el mateix dia de
l’examen de la unitat corresponent.

− Per tal de superar cada unitat s’han d'aprovar cada una de les parts amb una
nota de 5 punts sobre 10 (excepte en l’ítem de l’actitud).

− L'ortografia  també  es  tindrà  en  compte  en  els  exàmens  o  treballs  i  en  les
activitats diàries.

La qualificació es calcularà a partir de les notes obtingudes del quadern de l’alumne
(30%)que inclou totes les activitats (individuals i treball  cooperatiu) de l’avaluació,
una prova escrita (60%) i l’actitud (10%).Per aprovar l’avaluació s’ha de treure un 5
de mitjana. En el cas de treure una qualificació inferior al 3,5 d’alguna de les parts, no
puntuaria per fer mitjana, s’ha de fer recuperació de la part suspesa.
La  recuperació  de les parts suspeses es farà a final de cada avaluació. S’hauran de
recuperar únicament les parts no superades. En aquests casos, només es podrà optar
a una nota màxima d’un 5 per aquella part concreta i farà mitjana amb la resta.
L’alumne tindrà l'oportunitat de recuperar l'assignatura en el mes de juny mitjançant
una prova escrita (80%) i l’entrega d’una recopilació d’activitats (20%). En cas que
l'assignatura quedi suspesa al juny, l'alumne podrà presentar-se al mes de setembre a
una prova escrita (80%) i entregar activitats (20%) per tal d'aprovar. Els alumnes
només podran optar a una nota màxima de 5 punts en les recuperacions.
Tasques fora de termini:  no s’acceptaran tasques fora de termini, aquestes s’hauran
d’entregar en un dia assenyalat pel professor (dia de l’examen o final de l’avaluació) i
la nota màxima serà un 5.
Els  exàmens no presentats: només es repetiran amb justificant el  mateix dia que
l’alumne es reincorpori, sinó s’anirà a la recuperació al final de l’avaluació.

 3. Recursos i material necessari
L’alumne haurà de comptar amb un quadern de l'assignatura, estoig amb el material
adequat per a l’execució de les tasques i calculadora.
El  professor  proporcionarà tots els  recursos necessaris  per  superar  l’assignatura a
través de la xarxa, correu electrònic i/o Google Classroom.

 4. Activitats complementàries
No es  té  previst  realitzar  cap  sortida  relacionada amb aquesta  matèria.  De totes
maneres existeix la possibilitat de realitzar algun taller i/o xerrada durant el curs.


