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ECONOMIA 4T ESO 
 
 
El seminari d’economia té com a objectiu que l’alumne aconsegueixi apropar- se al món que l’envolta aplicant un 
raonament que li permeti aprofitar els seus recursos per poder gaudir d’una millor qualitat de vida una vegada 
acabi l’ensenyament obligatori. 
 
 
Aquest curs 20_21 serà especial per a tots nosaltres  però  el seminari treballa per combinar recursos per adaptar-
se  i aprofitar els nous reptes que ens trobarem.  

 
Els continguts de la matèria també han de servir com a continguts introductoris per obtenir formació si 
segueixen estudiant els continguts d’economia i economia i organització d’empreses , economia així com les 
famílies de cicles formatius. 

 

Aquest any utilitzarem el programari Classroom com a entorn virtual d’aprenentatge. És primordial que 
l’alumnat desenvolupi la competència digital per:  

 

 Afavorir la comunicació. 

 Descarregar fitxers i notícies d’interès. 

 Treballar amb programari com el full de càlcul o el processador de textos. 

 Penjar dubtes i suggeriments a un espai virtual. 

 Consulta de pàgines relacionades amb la matèria per complementar els aprenentatges a classe. 

 
Aquestes habilitats seran valorades i comptaran dins de l’avaluació trimestral i final a l’apartat més 
procedimental. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

 

A més dels criteris d’avaluació propis de cada bloc de continguts crec necessari assenyalar alguns hàbits de 
treball i normes de comportament per poder aprofitar la matèria i obtenir un bon nivell de coneixements. 

 
De forma genèrica s’avaluarà cada unitat segons les tres dimensions del saber: 

 

 Saber (conceptes): 

 

Definir i classificar correctament l’aspecte preguntat amb la temàtica  conceptual que va relacionada. 
 

La qualitat de l’expressió i l’ús correcte del vocabulari tècnic específic.  
 
Capacitat per argumentar, justificar i debatre  les opinions sobre els conceptes treballats a classe que tinguin 
diferents interpretacions 
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 Saber fer (procediments): 

 

La metodologia utilitzada en la recerca del resultat i l’encert d’aquest seguint les orientacions dels continguts 

objecte d’avaluació. 

 

La interpretació del resultat i la qualitat de la justificació /raonament de les conclusions obtingudes. 

 

Utilitzar les habilitats apreses per valorar situacions financeres i comptables i proposar mesures correctores. 

 
Utilitzar les TIC en la recerca i el tractament de dades. 

 Saber ser (actitud) 

Puntualitat en la presentació dels treballs realitzats a casa o a classe així com l’assistència. 

 
Predisposició a la recerca d’informació i al treball en equip. 

Esforç per corregir i superar errors comesos en el desenvolupament de les activitats de desenvolupament i  

d’aplicació de continguts així com certa autonomia per realitzar activitats de reforç. 

Participació activa a classe en comentaris orals o preguntes al grup. 

Solidaritat ajudant a companys amb dificultats quan es fa alguna tasca en grup.  

 
Superació de la matèria i pas de curs. 

 
Els continguts treballats en una prova final es valoraran amb un 75% amb una desviació de un 10% depenent del 
temps treballat a cadascun dels camps del saber. 
 
Els procediments i habilitats esmentades com a TIC es valoraran amb un 25% que també podrien oscil·lar un 10% 

 
Pas de curs: 

 
Es considera que un alumne supera el curs quan succeeix un dels casos: 

 

- Ha assolit cada bloc de continguts trimestrals. 

- Ha assolit dos blocs dels tres i el bloc no assolit no té una nota inferior a quatre. 
 
 
Recuperació:  
 
 

-   Tot i que la mitjana de curs doni aprovat si un bloc té una nota inferior a quatre l’haurà de recuperar.  
 

-  Si la mitjana del curs és un no assolit haurà de recuperar tot el curs. 
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