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ECONOMIA: CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2017-18 
 
 
OBJECTIUS DE LA MATÈRIA 
 
La finalitat d’aquesta matèria és proporcionar a l’alumne una cultura 
econòmica bàsica, que l’ajudi a comprendre millor el funcionament del 
sistema econòmic en el que vivim i entendre les informacions econòmiques 
presents diàriament als mitjans de comunicació. 
Es donaran les eines necessàries per fer-se una opinió pròpia de la situació 
actual, reflexionant sobre les causes dels problemes així com les possibles 
solucions. 
 
La matèria s’estructura en dos grans apartats: la Microeconomia i la 
Macroeconomia. En la primera part es pren consciència del problema 
econòmic bàsic, dels sistemes econòmics, i s’apliquen els primers models 
econòmics com instrument d’anàlisi del comportament dels agents. En la 
segona part es coneixen els principals indicadors de la situació d’un país i 
dels instruments que té l’Estat per intervenir en l’economia.  
 
A més s’estudia de forma detallada l’origen de la recent crisi espanyola i la 
situació tan complexa que estem vivint al nostre país. 
 
Les competències específiques de la matèria i que contribueixen a assolir 
els objectius del Batxillerat són dues: 
 

 La competència en cultura econòmica i dialèctica, que implica 
aconseguir la capacitat d’interpretar les xifres macroeconòmiques i 
opinar de forma argumentada sobre qüestions de l’actualitat 
econòmica. 

 La competència en raonament econòmic i modelització, que suposa 
adquirir la capacitat matemàtica d’aplicar certs models a cassos 
concrets per analitzar la realitat. 

 
Per tal d’entendre millor els continguts de la matèria es farà ús de diferents 
metodologies i instruments, procurant que l’alumne sigui el propi 
protagonista del seu aprenentatge: la recerca de dades, el seu anàlisi i la 
defensa argumentada de la pròpia opinió serà un mètode de treball 
habitual en la matèria.  
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AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA 
 
El procés d’avaluació té per finalitat comprovar el procés d’aprenentatge 
de l’alumne  i es basa en els objectius de la matèria. 
 
En el moment d’avaluar als alumnes es tindran en compte les proves 
escrites individuals que es realitzaran de forma periòdica, així com l’atenció, 
actitud i treball diari de l’alumne i també els treballs especials, individuals o 
en grup, quan n’hi hagi. 
 
El resultat de l’avaluació serà una xifra numèrica entera, entre el 0 i el 10, 
havent superat la matèria si la nota final iguala o supera el 5. 
  
Per trobar la nota final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes 
obtingudes en cada trimestre.  
 
L’alumne que obtingui una qualificació de la matèria inferior a 5 no supera 

els objectius proposats, i per tant caldrà que recuperi tota la matèria. Té 

una primera opció fent un examen de suficiència el mes de juny ( només de 

les avaluacions suspeses), i en últim terme hi ha la convocatòria 

extraordinària del mes de setembre (en aquest últim cas es pot treure una 

nota superior a 5). 

 
Per l’obtenció de la nota de cada trimestre es procedirà de la següent 
manera: 
 
Es farà com a mínim una prova en cada trimestre. En cas que se’n faci més 
d’una es farà una mitjana aritmètica entre les notes de les proves 
realitzades. En aquesta nota no es tindrà en compte els decimals, però sí 
que es tindran en compte per trobar la nota final de curs. 
 
Quan es facin treballs, individuals o en grup, en el cas que la nota del treball 
sigui EX es sumarà 1 punt a les mitjanes dels exàmens, i si és NOT es sumarà 
0,5 punts. En cas que la nota del treball sigui IN o No Presentat se li restarà 
1 punt a la nota de l’examen. 
  
En totes les proves escrites hi haurà una part pràctica (comentari de text, 
resolució de problemes, interpretació de dades o gràfics...) i una part 
teòrica-conceptual, i també hi poden haver preguntes sobre notícies 
d’economia o empresa comentades a classe. 
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En totes les proves s’informarà a l’alumne del valor numèric de cada 
pregunta. 
 
En les respostes de l’alumne es valorarà de forma especial la comprensió 
dels continguts tractats, més que la resolució numèrica. Així mateix també 
es considerarà positiu la utilització d’un vocabulari tècnic.  
 
Els errors ortogràfics i les deficiències expressives en relació als termes 
econòmics suposen una disminució de la qualificació global de l’exercici 
(0,10 punts per error). 
 
Els alumnes que no hagin presentat els deures se’ls restarà 0,5 punts per 
cada vegada que ho facin en la prova escrita corresponent. 
 
Els alumnes estan obligats a entregar un resum dels apunts dels temes 
treballats en el moment de fer l’examen. En cas que l’alumne no ho entregui 
se li restaran 4 punts. Cal que el resum compleixi els requisits demanats per 
la professora per tal de ser admès. 
 
En cas de faltes d’assistència continuades sense justificar o faltes 

conductuals o bé una actitud no adequada a l’aula, la nota del trimestre 

serà inferior a 5, amb independència de les notes obtingudes en les 

diferents proves i treballs. 

 

Estudi de l’actualitat 

Per entendre millor l’entorn econòmic que ens envolta i ajudar a l’alumne 

a donar eines de raonament i argumentació calen activitats 

complementàries a les classes ordinàries.  

Per aconseguir-ho es compta amb diferents xerrades d’experts al centre, 

així com una sortida per visitar centres i empreses. També es participa a 

concursos i projectes relacionats amb la matèria. 

 

 


