Departament Gestió Administrativa
Economia – 4t ESO
Curs 2018-2019
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació:
• Tema 1: Idees econòmiques bàsiques. Cost d’oportunitat
• Tema 2: Factors de producció. Frontera de possibilitats de
producció
• Tema 3: L'empresa. Finançament, ingressos i costos, i
obligacions fiscals
• Tema 4: Formes jurídiques. Empresari individual, societat
limitada, societat anònima i cooperativa
2a avaluació:
•

Tema 5: Planificació financera

•

Tema 6: L’estalvi i l’endeutament

•

Tema 7: Els diners i les seves formes

•

Tema 8: Els Pressupostos Generals de l’Estat

3a avaluació:
•

Tema 9: El PIB i la inflació

•

Tema 10: Tipus d'interès i la desocupació

•

Tema 11: El comerç internacional i la Unió Europea

•

Tema 12: La globalització i la Política mediambiental

Què s’avaluarà:
•

La resolució de problemes econòmics

•

L'aplicació dels conceptes econòmics per resoldre problemes

•

La interpretació de gràfics i taules econòmiques

•

Els comentaris de text que es faran damunt articles d'economia

•

La utilització d'eines informàtiques

•

Les presentacions i exposicions orals

•

Els treballs individuals

•

Els treballs en equip, emprant estructures cooperatives

•

Ordre i mètode en la confecció dels apunts

Com s’avaluarà:
a) Durant cada avaluació haurà un mínim de dos proves escrites
parcials, treballs i exposicions orals individuals i/o en grup i exercicis
per fer a casa. La nota de cada avaluació es calcularà fent la mitjana
de totes les proves parcials, i en cas de ser mínim un 4,5, farà mitja
amb els treballs i exposicions orals individuals i/o en grup i deures de
casa. En aquest cas, aquestes notes suposaran un 20% de la nota
d’avaluació. La presentació dels treballs i les exposicions orals són
imprescindibles per aprovar l’avaluació. En cas de què el professor ho
consideri necessari, es posarà una nota d'actitud que suposarà un
10%
b) Serà avaluació contínua, és a dir, si se suspèn una avaluació, es
pot recuperar aprovant l'avaluació següent. Cada avaluació inclou el
temari d'aquesta, més la part més important de les anteriors
c)

Si la nota mitjana de la tercera avaluació és superior a 5, el curs
estarà aprovat. En cas contrari, haurà la possibilitat d’aprovar
l’assignatura fent un examen a juny durant la setmana de
recuperacions, en el qual l’alumne s’haurà d’examinar de la part
més important de cada tema. Si es treu mínim un 5, la nota de la
tercera avaluació se calcularà fent la mitjana d’aquest examen i
la nota mitjana del curs

d) La qualificació final de la convocatòria ordinària de juny es calcularà
de la següent forma: un 25% de la nota mitjana de la primera
avaluació, un 35% de la nota mitjana de la segona i un 40% de la nota
mitjana de la tercera
d) A la convocatòria extraordinària de setembre, els alumnes
suspesos per juny, tendran l'oportunitat d'aprovar l'assignatura fent
una prova escrita amb tots els continguts del curs, la presentació dels
treballs pendents i la feina d’estiu. Per aprovar l'assignatura s'haurà de
treure mínim un 5 de l'examen, presentar els treballs pendents i la
feina d'estiu. La nota final de curs serà la mitjana entre la nota de
setembre i la nota mitjana del curs, amb un mínim de 5
Altres consideracions:
Els alumnes hauran de dur els apunts i exercicis al dia amb netedat i
ordre. Es obligatori l'ús de calculadora.

