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ASSIGNATURA: Economia                      CURS: 1r             NIVELL: Batxillerat 

Grups Professor/ Professora 

A Maria Vives Bordoy 

B Maria Vives Bordoy 

 

1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de desembre. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

BLOC 0. REINCORPORACIÓ A LES 

AULES 

 Pla de contingència del centre. 

 Preparació tecnològica. 

 Gestió emocional de la situació actual. 

 Diagnòstic inicial. 

 

 

BLOC 1. ECONOMIA I ESCASSE-

TAT. L’ORGANITZACIÓ DE 

L’ACTIVITAT ECONÒMICA   

 L’escassetat, l’elecció i l’assignació de 

recursos. El cost d’oportunitat.  

 Els agents econòmics. El flux circular 

de la renda entre les famílies, les em-

preses i el sector públic.  

 Els diferents mecanismes d’assignació 

de recursos.  

 Anàlisi i comparació dels diferents 

sistemes econòmics.  

 Els models econòmics. Economia po-

sitiva i economia normativa.  

 Identificació i anàlisi dels principals 

problemes de l’economia de les Illes 

Balears. 

1. Explicar el problema dels recursos escassos i les 

necessitats il·limitades. 

2. Observar els problemes econòmics d’una societat, 

analitzar les formes de resolució d’aquests proble-

mes des del punt de vista dels diferents sistemes 

econòmics i expressar-ne una valoració crítica.  

3. Comprendre el mètode científic que s’utilitza en 

l’àrea de l’economia així com identificar les fases de 

la recerca científica en economia i els models eco-

nòmics. 

BLOC 2. L’ACTIVITAT PRODUCTI-

VA  

 L’empresa: objectius i funcions. Pro-

cés productiu i factors de producció.  

 Divisió tècnica de la feina, productivi-

tat i interdependència.  

 La funció de producció. Obtenció i 

anàlisi dels costs de producció i dels 

beneficis.  

 Els sectors econòmics i la interdepen-

dència que presenten.  

 L’estructura productiva de les Illes 

Balears i d’Espanya.  

 Lectura i interpretació de dades i grà-

fics de contingut econòmic.  

 

1. Analitzar les característiques principals del procés 

productiu.  

2. Explicar les raons del procés de divisió tècnica de 

la feina.  

3. Identificar els efectes de l’activitat empresarial 

per a la societat i la vida de les persones.  

4. Expressar els principals objectius i funcions de les 

empreses a partir de referències reals de l’entorn 

proper i transmetre la utilitat que es genera amb 

l’activitat que duen a terme.  

5. Relacionar i distingir l’eficiència tècnica i 

l’eficiència econòmica.  

6. Calcular i emprar els costs i els beneficis de les 

empreses, així com representar i interpretar gràfics 

relatius als conceptes esmentats.  

7. Analitzar, representar i interpretar la funció de 
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 Anàlisi d’esdeveniments econòmics 

relativa a canvis en el sistema 

productiu o en l’organització de la 

producció en el context de la 

globalització. 

producció d’una empresa a partir d’un cas donat. 

BLOC 3. EL MERCAT I EL SISTEMA 

DE PREUS   

 La corba de demanda. Moviments al 

llarg de la corba de demanda i despla-

çaments en la corba de demanda. Elas-

ticitat de la demanda.  

 La corba d’oferta. Moviments al llarg 

de la corba d’oferta i desplaçaments en 

la corba de l’oferta. Elasticitat de 

l’oferta.  

 L’equilibri del mercat.  

 Diferents estructures de mercat i mo-

dels de competència.  

 La competència perfecta. La compe-

tència imperfecta. El monopoli. 

L’oligopoli. La competència monopo-

lística. 

1. Interpretar, a partir del funcionament del mercat, 

les variacions en les quantitats de béns i serveis de-

manades i oferides en funció de diferents variables.  

2. Analitzar el funcionament de mercats reals i ob-

servar les diferències que presenten amb els models, 

així com les conseqüències que tenen per als consu-

midors, les empreses o els estats. 

 

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

BLOC 4. LA MACROECONOMIA  

 Macromagnituds: la producció, la ren-

da, la despesa, la inflació, el tipus 

d’interès.  

 Anàlisi i comparació de les diferents 

magnituds macroeconòmiques de les 

Illes Balears i d’Espanya.  

 El mercat laboral. La desocupació: 

tipus de desocupació i causes. Políti-

ques contra la desocupació.  

 Característiques del mercat laboral a 

les Illes Balears.  

 Els vincles dels problemes macroeco-

nòmics i la interrelació que presenten.  

 Limitacions de les variables macroe-

conòmiques com a indicadors del des-

envolupament de la societat. 

1. Diferenciar i emprar les principals magnitud ma-

croeconòmiques, analitzar les relacions que hi ha 

entre elles i valorar els inconvenients i les limitaci-

ons que presenten com a indicadors de la qualitat de 

vida.  

2. Interpretar dades i indicadors econòmics bàsics i 

l’evolució que presenten.  

3. Valorar l’estructura del mercat laboral i la relació 

que té amb l’educació i la formació, i analitzar de 

forma especial la desocupació.  

4. Estudiar les diferents opcions de polítiques ma-

croeconòmiques per fer front a la inflació i a la des-

ocupació.   
 

BLOC 7. DESEQUILIBRIS ECONÒ-

MICS I EL PAPER DE L’ESTAT EN 

L’ECONOMIA  

 Les crisis cícliques de l’economia.  

 L’Estat en l’economia. La regulació. 

Els errors del mercat i la intervenció 

del sector públic. La igualtat 

d’oportunitats i la redistribució de la 

riquesa.  

2. Explicar i il·lustrar amb exemples significatius les 

finalitats i les funcions de l’Estat en els sistemes 

d’economia de mercat, identificar els principals ins-

truments que utilitza i valorar els avantatges i els 

inconvenients del paper de l’Estat en l’activitat eco-

nòmica.  
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 Anàlisi dels components d’un pressu-

post públic com a instrument de políti-

ca fiscal. El dèficit públic i finança-

ment del dèficit. 

 

3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat:  del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes. 
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes. 

Continguts essencials Criteris d’avaluació 

BLOC 5. ASPECTES FINANCERS DE 

L’ECONOMIA  

 Funcionament i tipologia dels diners 

en l’economia.  

 Procés de creació dels diners.  

 La inflació segons les diferents teories 

explicatives.  

 La política monetària. Concepte i ob-

jectius.  

 Anàlisi dels mecanismes de l’oferta i 

la demanda monetàries i els efectes 

que tenen sobre el tipus d’interès.  

 Funcionament del sistema financer i 

del Banc Central Europeu. 

1. Reconèixer el procés de creació dels diners, els 

canvis de valor que experimenten i la forma en què 

es mesuren.  

2. Descriure les diferents teories explicatives sobre 

les causes de la inflació i els efectes que té sobre els 

consumidors, les empreses i el conjunt de 

l’economia.  

3. Explicar el funcionament del sistema financer i 

conèixer les característiques dels principals produc-

tes i mercats del sistema.  

4. Analitzar els diferents tipus de política monetària. 

5. Identificar el paper del Banc Central Europeu, així 

com l’estructura de la política monetària que aplica.  

BLOC 6. ECONOMIA INTERNACI-

ONAL  

 Funcionament, suports i obstacles del 

comerç internacional.  

 La balança de pagaments. Concepte i 

estructura. Interpretació dels principals 

components d’una balança de paga-

ments.  

 Anàlisi de la balança de pagaments de 

les Illes Balears.  

 Descripció dels mecanismes de coope-

ració i integració econòmica i, especi-

alment, de la construcció de la Unió 

Europea.  

 Causes i conseqüències de la globalit-

zació i del paper dels organismes eco-

nòmics internacionals en la regulació 

del fenomen. 

1. Analitzar els fluxos comercials entre dues econo-

mies.  

2. Examinar els processos d’integració econòmica i 

descriure les passes que s’han produït en el cas de la 

Unió Europea.  

3. Analitzar i valorar les causes i les conseqüències 

de la globalització econòmica i el paper dels orga-

nismes econòmics internacionals en la regulació del 

fenomen. 

BLOC 7. DESEQUILIBRIS ECONÒ-

MICS I EL PAPER DE L’ESTAT EN 

L’ECONOMIA  

 Valoració de les polítiques macroeco-

nòmiques de creixement, estabilitat i 

desenvolupament.  

 Consideració del medi ambient com a 

recurs sensible i escàs.  

 Identificació de les causes de la pobre-

sa i del subdesenvolupament i possi-

bles vies de solució. 

1. Reflexionar sobre l’impacte del creixement i les 

crisis cícliques en l’economia i sobre els efectes que 

tenen en la qualitat de vida de les persones, el medi 

ambient i la distribució de la riquesa en els àmbits 

local i mundial.  
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Instruments d’avaluació Criteri de qualificació 

(% de la nota) 

 Proves escrites i tipus test objectives (mínim 2 per 

avaluació) 

 

85% de la nota 

 

 Realització de les tasques encomanades 

 

10% de la nota 

 Participació a classe  

 Actitud envers l’assignatura  

 Actitud envers la professora i la resta de 

companys/es  

 Ús adequat del Classroom 

 

5% de la nota 

 

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs): 
 Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i 

ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions; presentació 

dels treballs el dia assenyalat.... 

 
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA   PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR 
 

ACTIVITATS  A REALITZAR 

 

Precisau  el % de contribució en la nota final  i 

l’horari d’atenció  a l’alumnat  

treballs a lliurar mensualment   

seguiment per part del professor de 

l’assignatura al curs actual 
 

consulta i seguiment del cap de 

departament 
 

proves d’examen 100% 

 

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA 

 

Posau una creu 

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual   

si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual  

  

mitjançant una prova parcial el mes de desembre  

mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del 

mes de desembre 

 

  

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril X 

 


