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Matèria Economia

Títol/Pregunta Quines diferències hi ha entre viure a Burundi i viure a Luxemburg?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Valorar el problema de l'escassetat i la
importància d'adoptar decisions en l'àmbit
econòmic, analitzant la seva repercussió en
els diferents sectors, comparant solucions
alternatives que ofereixen els diferents
sistemes, per comprendre el funcionament de
la realitat econòmica.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2,
STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

2. Reconèixer i comprendre el funcionament
del mercat, analitzant les seves fallides, per
estudiar la repercussió d'aquests en l'entorn i
facilitar la presa de decisions en l'àmbit
econòmic.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CCL3, STEM2,
CPSAA4, CC3, CE1, CE2.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Comprendre la realitat econòmica actual,
analitzant la repercussió de les decisions

2.1. Valorar la repercussió de les fallides del
mercat a nivell microeconòmic i facilitar el
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adoptades en l'àmbit econòmic, valorant els
processos d'integració econòmica i establint
comparacions sobre les solucions alternatives
que ofereixen els diferents sistemes.
1.2. Comprendre el problema de l'escassetat
identificant els motius i comparant, de manera
justificada, diferents estratègies econòmiques
de resolució d'aquest.
1.3. Conèixer els processos que intervenen en
la presa de les decisions econòmiques de
manera individual i col·lectiva, analitzant
l'impacte que tenen en la societat.

procés de presa de decisions en aquest àmbit,
reconeixent i comprenent el funcionament
d'aquest.
2.2. Entendre el funcionament del mercat i la
naturalesa de les transaccions que tenen lloc
en ell, analitzant elements com l'oferta, la
demanda, els preus, els tipus de mercat i els
agents implicats i reflexionant sobre la seva
importància com a font de millora econòmica i
social.
2.3. Analitzar amb esperit crític les fallides del
mercat, avaluant les seves conseqüències i
reflexionant sobre les seves possibles
solucions.

Sabers bàsics:

A. Les decisions econòmiques
- L'economia, les necessitats, els béns i l'escassetat. El contingut econòmic de les relacions socials. La modelització com a eina per entendre les
interaccions econòmiques.
- El procés de presa de decisions econòmiques. La racionalitat. El cost d'oportunitat. Els costos irrecuperables. L'anàlisi marginal. Els incentius i
les expectatives. Teoria de jocs.
L'eficiència. Risc i incertesa.
- L'organització econòmica i els sistemes econòmics; valoració i comparació.
- Planificació i gestió de les decisions financeres: la inversió, l'estalvi i el consum. Diners
i transaccions. Funcions dels diners i formes de diners. Risc i benefici. El paper dels bancs en l'economia. Funcionament dels productes
financers com a préstecs, hipoteques i els seus substituts. Les assegurances.
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- Economia del comportament. Desviacions de la racionalitat econòmica. Decisions econòmiques i ètica.
- Mètodes per a l'anàlisi de la realitat econòmica: el mètode científic, la modelització i experiments o assajos econòmics.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

TASCA 0. Pluja d’idees.

Per tal d’inspirar i guiar a l’alumnat es projecten vídeos de diferents societats on s'identifiquen gran diferències de nivell econòmic de les llars.

A continuació el docent inicia un debat amb una sèrie de preguntes. Per tal d’evidenciar el punt de partida a l’hora de plasmar l’evolució de
l'aprenentatge, es reflexen les preguntes i respostes a les següents aplicacions educatives:

https://www.mentimeter.com/solutions/education
https://ca.padlet.com/features

Instruccions i materials:

Al llarg de la situació d’aprenentatge es necessiten el següents recursos:

● Projector.

● Chromebook.

● Classroom de google o moodle.

● Pissarra.
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● Eines d’edició de textos com Canva o Genially.

● Eines de comunicació com Meet, Zoom o similar.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

TASCA 1. Llista de diferències.

El docent llançarà  la pregunta de la situació d’aprenentatge a l’alumnat.
Amb l’ajuda del docent, s’aniran apuntant a les aplicacions mencionades anteriorment els conceptes bàsics que es veuran durant el
desenvolupament de la SA.

El producte final de la dinàmica serà l'elaboració d’una llista de les diferències (socials, econòmiques, culturals, etc.) i necessitats per donar
resposta a la següent pregunta:

Quines diferències i necessitats hi ha entre viure a Burundi i viure a Luxemburgo?

Apart de guiar el debat, el docent aporta material didàctic en forma d’articles i dossiers. Són exemples:
-Teoria de Maslow.
-Plana web del INE.
-Recerca sobre els dos països. Anàlisis PEST dels entorns.
-Variables econòmiques. (PIB, PIB per càpita, poder d’adquisició, etc)

TASCA 2. Tasca d’iniciació dels els conceptes bàsics d’economia.

Aportació del docent d’un llistat de conceptes (sabers bàsics)

● Economia
● Necessitats
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● Béns
● Escassetat
● Racionalitat
● Cost d'oportunitat
● Costos irrecuperables o enfonsats
● Teoria de jocs
● Eficiència
● Risc
● Incertesa
● Inversió
● Estalvi
● Consum
● Els diners
● Transaccions
● Funcions dels diners
● Formes de diners
● Risc
● Benefici
● Els bancs com a intermediari
● Préstec bancari
● Hipoteques i els seus substituts
● Les assegurances
● Ètica empresarial

En grups de tres s’assignen conceptes i es realitza la tècnica cooperativa de grup d’experts.
El producte final serà l’entrega i exposició del concepte. El docent realitzarà preguntes en gran grup per dur a terme la reflexió.
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TASCA 3 Tasca d'aprofundiment. Resolució de casos.

El docent entrega individualment casos pràctics que tracten sobre:
● Escassetat.
● Cost d’oportunitat.
● Eficiència (punts eficients, ineficients i inassolibles)
● Teoria de Jocs.
● Decisions financeres: vull comprar-me un cotxe però no tinc els estalvis suficients. Com ho puc fer?

Resolució en grup gran dels casos citats. El producte final serà l’entrega dels documents elaborats tant en grup com individualment.

TASCA 4  Tasca d’ampliació. Ampliació de la llista de conceptes de l’activitat 2.

Aportació per part del docent als grups de treball d’un llistat dels següents conceptes:

● Monopoli.
● Monopoli natural.
● Oligopoli.
● Competencia perfecta.
● Competència monopolística.

Per tal de fomentar la competència lingüística en registres acadèmics s’entrega de paper acadèmic d’una revista d’impacte d’aquests
conceptes.

El producte encomanat serà realització d’un vídeo explicatiu.

Posteriorment, de manera aleatòria, es tornaran a assignar els conceptes als grups utilitzant la tècnica del foli giratori. Hauran de cercar
exemples reals i ampliar el video inicial. Amb aquesta metodologia queda evidència de l’evolució de l’aprenentatge en grup i es treballa amb
retroacció constant a tots els nivells (docent i companys).
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Finalment, posada en comú i entrega de reflexió final al portafoli de l’assignatura.

TASCA 5 Tasca de consolidació. Preguntes

El docent genera una serie de preguntes en base a tots el material creat. Aquestes preguntes requeriran que l’alumnat respongui demostrant
que entén en profunditat els conceptes vistos durantes les tres tasques anteriors. S’aplicaran els principis de la metologia DEEP THINKING.
Les preguntes tindran un caire micro i macro econòmic.

La resolució es realitzarà en grup gran i desembocarà en el debat proposat a l’inici d’aquesta situació d’aprenentatge:

Quina diferències hi ha entre viure a Burundi i viure a Luxemburgo?

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

● Es penjarà tota la informació necessària al Classroom: vídeos, pluges d’idees individuals, mapes, esquemes, apunts, etc per assegurar

que a nivell individual s’han assimilat els objectius.

● L’observació durant les dinàmiques serà clau. Així el docent podrà donar un feedback constant del procés d’aprenentatge.

● Cada alumne realitzarà una reflexió sobre el que ha après durant la situació d’aprenentatge.

● Els productes finals serviran per a que el docent estableixi el nivell d’assoliment dels objectius de l’assignatura.

● Totes les tasques competen almenys amb una retroacció abans de l’entrega final. Aquesta ja pot ser entre companys o bé, per part del

docents en grup gran o a nivell individual.
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Per assegurar la millora contínua d’aquesta SA es realitzarà una enquesta anònima per part de l’alumnat sobre la seva satisfacció, motivació i

utilitat d’aquesta SA.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

A l’inici de la situació d'aprenentatge es preveu una avaluació diagnòstica o inicial. Concretament amb la dinàmica de presa de consciència de
les tasques 0 i 1. S’utilitzarà l’observació, i a més es complementarà amb l’avaluació del producte final obtingut: la llista de diferències entre
els dos països.

A la tasca 2, on es practica la tècnica cooperativa de grups d’experts, s’avaluarà mitjançant una rúbrica pactada tant per part del docent com
de l’alumnat.

En referència a la tasca 3, el docent avaluarà els casos individuals.

A la tasca 4, l’alumnat s’autoavalarà i coavaluarà mitjançant llistes de coteig pactades anteriorment.

Finalment, a la darrera tasca, el docent avaluarà la resposta individual de l'alumnat mitjançant la correcció de les preguntes.

L’avaluació d’aquesta SA conté un caire heterogeni on trobem totes les avaluacions possibles (hetero, co i auto), garantint una constant
avaluació diagnòstica, formativa i sumativa, mitjançant diferents instruments: observació, rúbriques, llistes de coteig, enquestació i correcció de
tasques. I per tant, tota aquesta heterogeneïtat facilita la aplicació del DUA.


