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Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Examen 1 Tema 1 

Introducció a 
l’economia 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels 
ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 

10’5
% 

Activitat 1 Treball biografies 1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels 
ciutadans. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Analitzar de manera individual o en equip, amb 
el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per 
poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 2 Tema 2 
La producció de 
bens i serveis 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels 
ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 

10’5
% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
6. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 

Activitat 1 Treball empresa 
d’un sector 
econòmic 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar 
l’impacte de les decisions econòmiques en la vida 
dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, 
espanyol i europeu per valorar els efectes de 
l’activitat productiva sobre l’entorn social i 
sobre el medi ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés al  recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 
5. Analitzar de manera individual o en equip, amb 
el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per 
poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 3 Tema 3 
Els mercats i els 
agents econòmics 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels 
ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 

10’5
% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
6. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 

Activitat 1 Mercadona 1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels 
ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 
5. Analitzar de manera individual o en equip, amb 
el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per 
poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 4 Tema 4 
Les decisions 
econòmiques de 
les famílies 

1. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
5. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 

10’5
% 

Activitat 1 Pressupost familiar 1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 

10’5
% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

2. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
3. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 
4. Analitzar de manera individual o en equip, amb 
el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per 
poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 

Activitat 2 Seguretat social 1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
2. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
3. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca 
de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 
4. Analitzar de manera individual o en equip, amb 
el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per 
poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 

10’5
% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 5’5% 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Examen 1 Tema 5 

Les empreses 
1. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
5. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per 

10’5% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

comprendre les necessitats de la planificació 
financera. 
6. Definir la idea de negoci, identificar les parts que 
integren un projecte d’empresa, detectar les 
condicions que permeten la seva viabilitat legal, 
econòmica i financera i dissenyar de forma bàsica el 
seu model organitzatiu per confeccionar un projecte 
d’empresa, manifestant una actitud creativa i 
autònoma. 

Activitat 1 Treball d’empreses 
conegudes 

1. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Definir la idea de negoci, identificar les parts que 
integren un projecte d’empresa, detectar les 
condicions que permeten la seva viabilitat legal, 
econòmica i financera i dissenyar de forma bàsica el 
seu model organitzatiu per confeccionar un projecte 
d’empresa, manifestant una actitud creativa i 
autònoma. 
4. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5% 

Examen 2 Tema 6 
Itinerari formatiu 
professional 

1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 

2. Reconèixer les competències personals i      
socials requerides pel mercat de treball per       
a diferents professions i elaborar un pla per        
assolir-les. 

10’5% 

Activitat 1 Treball sindicats 1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
2. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i elaborar un pla per assolir-les. 
3. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5% 

Examen 3 Tema 7 
El creixement 
econòmic 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 

10’5% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 

Activitat 1 Exercici atur 1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
6. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5% 

Examen 4 Tema 8 
La distribució de la 
renda 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, 
espanyol i europeu per valorar els efectes de 
l’activitat productiva sobre l’entorn social i sobre el 
medi ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Classificar les principals partides d’un pressupost 
públic per determinar els efectes que suposa la 
intervenció del sector públic sobre l’economia. 
5. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
6. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 

10’5% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

7. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de 
la situació econòmica catalana, espanyola, europea 
i/o internacional. 

Examen 5 Tema 9 
Els diners i els 
mitjans de 
pagament 

1. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per 
comprendre les necessitats de la planificació 
financera. 
5. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5% 

Activitat 1 Treball Banc 
d’Espanya 

1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la 
resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
2. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per 
comprendre les necessitats de la planificació 
financera. 
3. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 5’5% 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Examen 1 Tema 10 

La inflació i els 
tipus d’interès 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 

10’5
% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Classificar les principals partides d’un pressupost 
públic per determinar els efectes que suposa la 
intervenció del sector públic sobre l’economia. 
5. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
6. Definir les principals macromagnituds, la seva       
composició i les seves interrelacions per poder fer        
una diagnosi de la situació d’una economia. 
7. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de 
la situació econòmica catalana, espanyola, europea 
i/o internacional. 

Activitat 1 Treball Banc 
Central Europeu 

1. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
2. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 
3. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 2 Tema 11 
L’estalvi i 
l’endeutament a les 
famílies 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
6. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 

10’5
% 
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Activitat 1 Treball empreses 
d’assegurances 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 
5. Definir la idea de negoci, identificar les parts que 
integren un projecte d’empresa, detectar les 
condicions que permeten la seva viabilitat legal, 
econòmica i financera i dissenyar de forma bàsica el 
seu model organitzatiu per confeccionar un projecte 
d’empresa, manifestant una actitud creativa i 
autònoma. 
6. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 3 Tema 12 
El comerç exterior 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
6. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 
7. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent 
dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de 
la situació econòmica catalana, espanyola, europea 
i/o internacional. 

10’5
% 

Activitat 1 Treball Banc 
Mundial, FMI, OMC 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 

10’5
% 
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2. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre 
les necessitats de la planificació financera. 
3. Definir la idea de negoci, identificar les parts que 
integren un projecte d’empresa, detectar les 
condicions que permeten la seva viabilitat legal, 
econòmica i financera i dissenyar de forma bàsica el 
seu model organitzatiu per confeccionar un projecte 
d’empresa, manifestant una actitud creativa i 
autònoma. 
4. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

Activitat 2 Treball NAFTA, 
Mercosur ... 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
5. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

10’5
% 

Examen 6 Tema 13 
Economia i medi 
ambient 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la 
funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi 
ambient. 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 
medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
4. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
5. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per 
poder fer una diagnosi de la situació d’una economia. 

10’5
% 

Activitat Treball 
desenvolupament 
sostenible i cimera 
de la terra 

1. Reconèixer les característiques dels principals 
sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Reconèixer els diferents rols que assumeix un 
individu en el sistema econòmic i la interdependència 
de les seves actuacions amb la resta del món i el 

10’5
% 



 

 

 

Observacions: 

● Per cada falta d’ortografia en un examen es reduirà la nota 0,1 amb un màxim de                
2 punts. 

● Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final. 
● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 
● La presentació de la llibreta és obligatòria a final de cada trimestre. 
● La no presentació a un examen suposarà realitzar-lo el dia de la propera classe              

sempre i quan la falta estigui justificada. 
● Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es            

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la             
nota final. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan 
estiguin tots els trimestres aprovats.  
 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

No es realitzarà durant els trimestres. A final de curs, sí es superen dos              

trimestres amb bona nota i un altre està suspès, aquest últim quedarà aprovat             

i la mitjana del curs també. 

Extraordinària (setembre) 
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medi, per valorar les desigualtats en l’accés als 
recursos i la distribució de la riquesa. 
3. Descriure les característiques de diverses 
situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
4. Definir les principals macromagnituds, la seva 
composició i les seves interrelacions per 
poder fer una diagnosi de la situació d’una economia. 
5. Analitzar de manera individual o en equip, amb el 
suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, casos 
simples sobre els problemes econòmics per poder 
argumentar mesures que tendeixin a solucionar-los. 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 5’5% 

Activitat Descripció Pes 
Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 70% 

 
Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 

 


