
 

 

Departament de Gestió Administrativa 

Economia – 1r Batxillerat 

Curs 2021-2022 

Continguts o temes per avaluació: 

1a Avaluació: 

 - Unitat 1. Economia: la ciència de les decisions 

 - Unitat 2. Creixement i organització 

 - Unitat 3. La producció 

 - Unitat 4. El mercat 

 - Unitat 5. Tipus de mercat 

2a Avaluació: 

 - Unitat 6. El mercat de treball 

 - Unitat 7. El paper de l’Estat 

 - Unitat 8. Indicadors i equilibri macroeconòmic 

 - Unitat 9: Els comptes de l’Estat 

 - Unitat 10: Els diners i la política monetària 

3a Avaluació: 

 - Unitat 11: El sistema financer. La borsa 

 - Unitat 12: El comerç internacional 



 - Unitat 13: Unió Europea i globalització 

 - Unitat 14: 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 tindrà 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 la feina d’estiu i un examen, traient 

com a mínim un 5, tenint en compte la nota de l’examen més la puntuació 

addicional de la feina d’estiu (que coma màxim serà d’un punt). Aquesta 

nota serà 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, tindrà l’opció de realitzar un examen abans d’acabar l’any, 

amb les mateixes condicions que el de setembre. 

Si tampoc aconsegueix aprovar aquest examen, tindrà l’opció de fer un 

altre al llarg del primer trimestre de l’any següent, amb les mateixes 

condicions que l’anterior. 

 

Altres consideracions:  

Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en compte 

la situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu, els 

aspectes descrits als apartats anteriors seran adaptables i modificables 

segons les circumstàncies, donant prioritat, si n’és el cas, a aquells 

continguts que es considerin elements essencials del currículum.  

S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes necessari 

passar a formació semipresencial, es farà alternant les classes 

presencials i en línia, de forma que l’alumnat que segueixi les classes des 

de casa es connectarà a l'aula de forma virtual a l'hora corresponent a 

l’assignatura i seguirà les indicacions donades pel professorat, seguint 

les seves explicacions o fent les activitats o proves indicades. Per optar a 

l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe tant presencial com 

virtual, es passarà llista a totes les sessions. En el cas que la situació 

sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, es 

donaran les indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que 

inclourà classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.  



 

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la 

plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google 

(correu electrònic, Meet, Drive), així com aquelles aplicacions addicionals 

que el professorat consideri adients pel correcte desenvolupament del 

procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 

 

 


