Departament Gestió Administrativa
Economia – 1r Batxillerat
Curs 2016-2017
Continguts o temes per avaluació:
1a Avaluació:
- Unitat 1. La raó de ser de l’economia
- Unitat 2. Organització i creixement
- Unitat 3. Producció i distribució
- Unitat 4. El funcionament del mercat
- Unitat 5. Tipus de mercat
2a Avaluació:
- Unitat 6. Els errors del mercat
- Unitat 7. Els indicadors econòmics: la producció
- Unitat 8. Els indicadors econòmics: ocupació i preus
- Unitat 9: Les forces internes del mercat
- Unitat 10: Les polítiques macroeconòmiques. La política fiscal
3a Avaluació:
- Unitat 11: El diner, els bancs i la política monetària
- Unitat 12: El sistema financer espanyol. La borsa
- Unitat 13: Comerç internacional
- Unitat 14: Integració econòmica: la Unió Europea
- Unitat 15: La globalització i els desequilibris de l’economia mundial

Què s’avaluarà:
L’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels continguts
anteriors
L’assistència a classe
El quadern de classe al dia
L’actitud enfront l’assignatura
La realització de treballs obligatoris i/o voluntaris

Com s’avaluarà:
S’avaluarà de forma contínua.
Es realitzaran, com a mínim, un examen parcial i un final a cada
avaluació, per avaluar els coneixements teòrics i pràctics
adquirits.
Serà imprescindible per aprovar una avaluació, l’assistència a
classe, tenir el quadern al dia i treure, com a mínim, un 5 de
mitjana dels exàmens (aquesta mitjana serà ponderada: l’examen
final tendrà doble valor en relació als parcials).
L’actitud i els treballs realitzats serviran per arrodonir la nota final.
Aprovant una avaluació es recuperen les anteriors.
Si un alumne aprova la tercera avaluació, aprova el curs. I la nota
de curs que li quedaria seria la mitjana ponderada de les tres
avaluacions, arrodonida segons l’actitud i feina realitzada durant
el curs. La ponderació serà la següent: 1a avaluació, 1; 2a, 2; i
3a, 3.
Així mateix, a final de curs, l’alumne podrà realitzar un examen: si
té suspès el curs, per aprovar-ho (haurà de treure com a mínim
un 5) i si el té aprovat, per millorar la nota de curs. La nota final
serà la mitjana aritmètica entre la nota de curs i la d’aquest
examen, arrodonida segons l’actitud i feina realitzada durant el
curs.

Si l’alumne no aconsegueix aprovar l’assignatura per juny, té
l’opció d’intentar-ho per setembre, realitzant un examen i traient
com a mínim un 5. La nota que tregui en aquest examen será la
que sortirà al butlletí de setembre, arrodonint-la segons l’actitud
durant el curs.
Si així i tot, l’alumne no aconsegueix aprovar l’assignatura i passa
a 2n de batxillerat, tendrà l’opció de realitzar un examen abans
d’acabar l’any, amb les mateixes condicions que el de setembre.
Si tampoc aconsegueix aprovar aquest exàmen, tendrá l’opció de
fer un altre el llarg del primer trimestre de l’any següent, amb les
mateixes condicions que l’anterior.

