INFORMACIÓ CURS 2020-2021
ECONOMIA – 1r Batxillerat
Professor: Biel Blanco

1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ
•

1a AVALUACIÓ
Unitat 1. La raó de ser de l’economia
Unitat 2. Organització i creixement
Unitat 3. Producció i distribució.
Unitat 4. El funcionament del mercat
Unitat 5. Tipus de mercat
2a AVALUACIÓ
Unitat 6. Els errors del mercat
Unitat 7. Els indicadors econòmics: la producció.
Unitat 8 Els indicadors econòmics: ocupació i preus
Unitat 9. Les forces internes del mercat
Unitat 14. Integració Econòmica: la Unió Europea
3a AVALUACIÓ
Unitat 10. Les polítiques macroeconòmiques. La política fiscal
Unitat 11 El diner, els bancs i la política monetària
Unitat 12. El sistema financer espanyol
Unitat 13. Comerç internacional
Unitat 15 La globalització i els desequilibris de l'economia mundial.

2. AVALUACIÓ
Procediments
●
●

Les proves escrites.
El treball diari de l'alumne/a. La predisposició positiva envers de les tasques pròpies de
l'assignatura i dels deures com alumne/a.

●

La implicació activa i positiva en el bon desenvolupament de la classe.

●

Els treballs o petites investigacions.

Criteris de qualificació
Els següents criteris fan referència a l’avaluació formativa i són invariables durant tot el curs.
Es durà a terme una prova escrita en acabar cada unitat didàctica o cada dues unitats, depenent
de la densitat i quantitat de continguts de les mateixes. Aquestes proves objectives es valoraran
amb una nota numèrica de 0 a 10. A partir d’aquestes proves s’hauran de tenir en compte aquestes
consideracions:
a) No es farà mitjana amb una nota d'una prova escrita inferior a 3, (menys en el cas en que la
mitjana de la resta de notes d'aquella avaluació sigui igual o superior al 7,5). Si no es dona aquest
cas, quan acabi el trimestre l'alumne haurà de recuperar només aquella prova tenint en compte
que la nota que obtingui haurà de poder fer mitjana amb la resta de notes de l'avaluació.
b) Amb dues notes inferiors a 4, l'alumne ja no podrà aprovar l'avaluació, i haurà de realitzar una
prova escrita en la que haurà de recuperar tots els continguts de l'avaluació.
c) La nota de cada avaluació vindrà donada per la mitjana de les notes de totes les proves, i s'arrodonirà a la unitat superior en el cas de ser igual o superior a 0,75. La mateixa regla es tindrà en
compte per a la nota de la prova de la recuperació.
d) L'alumne per a poder superar una avaluació haurà d'obtenir com a mínim un 4,75 sempre que
es compleixin els criteris anteriors.
e) La nota final de curs (juny) serà la nota mitjana de les tres avaluacions, calculada amb la nota
exacte, no amb l'arrodonida, sempre que sigui superior a 4,50 i es compleixen les condicions següents:
1. No es pot tenir cap avaluació suspesa amb una nota inferior a 4. En aquest cas, l’alumne
s’haurà de presentar prova de recuperació d’aquesta avaluació i després se li tornarà a calcular la mitjana.
2. Els alumnes que tinguin dues o tres avaluacions suspeses amb una nota inferior a 4 hauran de fer la recuperació global de tota la matèria en el mes de maig o juny segons correspongui. Sigui quina sigui la nota d’aquesta prova, la qualificació final de la matèria podrà
ser com a màxim un 5.
f) A l’hora d’arrodonir la nota final del curs (en les dues convocatòries) cap a la unitat superior, es
tindrà en compte l’excepció abans esmentada dels continguts actitudinals.
g) Si en alguna de les proves escrites es troba a un alumne copiant o ajudant-se d’algun material
no permès, automàticament li retiraré la prova i aquella avaluació la tindrà suspesa. Per poder
aprovar aquella avaluació l'alumne s'haurà de presentar a una prova on s’inclouran els continguts
de totes les unitats didàctiques corresponents a aquella avaluació.
h) Les faltes d’assistència corresponents a dies de proves escrites han de ser degudament justificades per tal de que l’alumne tingui dret a realitzar la prova un altre dia.

Criteris de recuperació
Quan l’alumne hagi de recuperar alguna prova d’alguna unitat didàctica o alguna avaluació partint
dels criteris anteriors, aquest té a la seva disposició els següents procediments per tal de poder
superar la matèria.

a) Quan finalitzi la primera i la segona avaluació: l’alumne podrà realitzar una prova per tal de
recuperar una sola prova escrita o tota l’avaluació. També podran realitzar la mateixa prova els
alumnes que vulguin aumentar alguna nota.
* Només faran la prova d’una unitat didàctica:
- Els alumnes que hagin obtingut una nota inferior a 3 i la mitjana de la resta de notes d'aquella
avaluació no sigui igual o superior a 7,5.
- Els alumnes amb una mitjana de les proves d’aquella avaluació inferior a 4,75. En aquest cas la
prova seria voluntària ja que amb una mitjana d’una avaluació superior a 4, i sempre que la nota
mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 4,75, es supera la matèria.
- Els alumnes que hagi aprovat aquella prova però vulgui augmentar la nota. Si la nota obtinguda
és inferior a la original, aquesta no es veurà modificada.
* Faran la prova de tota l’avaluació:
- Els alumnes que hagin obtingut dues o més notes inferiors a 4 de les proves escrites.
- Els alumnes que hagin superat l’avaluació i envers de presentar-se a la prova d’una sola unitat
didàctica, vulgui presentar-se al de tota l’avaluació. Aquesta opció és voluntària i s’ha de tenir en
compte que com a màxim, la nota d’aquella avaluació serà un 5. Si la nota obtinguda és inferior a
la original, aquesta no es veurà modificada.

b) En finalitzar la tercera avaluació: es farà una prova separada en tres parts a on l’alumnat podrà
recuperar només les avaluacions suspeses. A aquesta prova s’hi presentaran:
- Els alumnes que tinguin alguna avaluació amb una nota inferior a 3.
- Els alumnes que tinguin notes superiors a 3 però la mitjana de les tres avaluacions és inferior a
4,75.
- Els alumnes que voluntàriament vulguin pujar la nota d’alguna de les avaluacions. Si la nota obtinguda és inferior a la original, aquesta no es veurà modificada.
En el cas que l’alumne no superi la matèria en el mes de juny, s’haurà de presentar a la recuperació
del mes de setembre. Aquesta prova constarà de tots els continguts del curs i com a màxim, la nota
final oficial serà un 5.

4. MATERIAL
- El llibre de text recomanat és el de l’editorial McGraw-Hill “Economia”, adaptat a les Illes Balears.
- S’utilitzaran altres materials de distintes característiques, com llibres de consulta, premsa diària,
publicacions periòdiques especialitzades, etc. La diversitat d’informació que ens presenten permet
analitzar i contrastar informacions diferents o complementàries sobre uns mateixos fets.
- El material audiovisual com les pel·lícules i vídeos, etc. constitueix una bona ajuda per comprendre temes i conceptes complexos a partir de situacions concretes.
- També l’ús dels mitjans informàtics per a la premsa digital, per a la recerca d’informació per Internet, per a la realització de representacions gràfiques o per a la realització de càlculs i la realització de treballs sobre un tema en concret.
- S’utilitzarà l’entorn Moodle per compartir material, fer exàmens on line i demanar treballs així
com per fer un seguiment de les activitats de reforç pels alumnes amb dificultats acadèmiques.

