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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 2020-2021 

  
Departament de Matemàtiques 

                            Decret 142/2008 – DOGC .núm 5183 

 

ECONOMIA 1r BAT 
 

1. Caracteritzar les funcions dels diferents agents en el sistema econòmic de mercat, 

mostrant les seves interrelacions. Reconèixer les característiques dels principals sistemes 

econòmics i situar-los en el temps. 

2. Identificar les característiques principals de l’estructura productiva i del mercat de treball 

català, espanyol i europeu. Valorar els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn social 

i sobre el medi ambient, així com de la seva deslocalització. 

3. Utilitzar l’anàlisi gràfica en l’estudi del comportament del mercat, tenint en compte els 

factors que afecten l’oferta i la demanda. Interpretar el significat de l’elasticitat-preu de la 

demanda. Analitzar el funcionament d’un mercat i observar les seves diferències amb els 

models. Identificar mesures de regulació dels mercats i anàlisi de fallades del mercat en 

l’assignació de recursos. 

4. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions. 

Descriure les seves virtuts i les seves limitacions com a diagnosi de la situació d’una 

economia i de la seva població. 

5. Obtenir informació fiable en fonts telemàtiques, o mitjans escrits i elaborar una petita 

recerca de la situació econòmica catalana i/o espanyola a partir del principals indicadors. 

6. Identificar i classificar les principals partides d’un pressupost públic i determinar els efectes 

que suposa la intervenció del sector públic sobre l’economia, el nivell de vida de les 

persones i el medi ambient. Analitzar el cost d’oportunitat que implica una decisió política 

concreta. 

7. Descriure les funcions del sistema financer i les del banc central, així com els productes 

financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió. Interpretar els efectes d’una 

mesura presa per l’autoritat monetària sobre el mercat de diner, el nivell de preus i el 

sistema econòmic. 

8. Reconèixer les principals partides d’una balança de pagaments i relacionar aquests 

moviments amb les variacions en el tipus de canvi. Descriure els trets més característics de 

la balança de pagaments espanyola i europea amb la resta del món. Argumentar sobre els 

avantatges i/o els inconvenients de la llibertat en el comerç internacional. 

9. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i de la 

interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i amb el medi. Valorar les 

desigualtats en l’accés als recursos i de la distribució de la riquesa en el món. 
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10. Identificar, a partir de l’anàlisi de les sèries temporals de diferents economies, la 

inestabilitat de les situacions econòmiques, descriure’n les característiques i proposar 

alguna mesura correctora dels desequilibris. 

11. Analitzar, de manera individual o en equip, casos simples que versin sobre problemes 

econòmics i argumentar mesures que tendeixin a la seva millora o solució. Respectar els 

diferents punts de vista i negociar per arribar a acords satisfactoris. 

 


