
                                                                                               

INFORMACIÓ CURS 2020-2021

ECONOMIA – 4t ESO

Professora: TERESA SUREDA (tsureda@iessineu.net)

1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ

1a AVALUACIÓ

UD1. Economia, ciència útil.

UD2. Producció i creixement.

UD3. Mercat i empresa.

UD4. L’empresa en el seu context

2a AVALUACIÓ

UD5. Planificació financera.

UD6. Salut financera.

UD7. Els diners i les seves formes.

UD8. Producció i preus.

3a AVALUACIÓ

UD9. El mercat de treball.

UD10. Els comptes de l’Estat.

UD11. El comerç internacional de la UE.

UD12. 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 clas-
se. 

●       Els treballs, casos pràctics o petites investigacions.

Criteris de qualificació

L’avaluació serà individual, perquè s’avalua cada alumne tenint presents les
seves pròpies capacitats. Continua, l’avaluació es farà al llarg de tot el curs, i
per a cada trimestre es farà l’avaluació de totes les tasques, actituds i apre-
nentatges, fins a final dels curs.

La  nota  a  cada  trimestre  es  farà  ponderant  els  anteriors  apartats,  de  la

següent manera:

PROVES ESCRITES: 80%

TREBALLS/CASOS PRÀCTICS: 10%

OBSERVACIÓ DIÀRIA: 10%

Els següents criteris fan referència a l’avaluació formativa i són invariables du-
rant tot el curs.

Es durà a terme una prova escrita en acabar cada dues unitats. Aquesta
prova  objectiva  es  valorarà  amb  una  nota  numèrica  de  0  a  10.  A  partir
d’aquesta prova s’hauran de tenir en compte aquestes consideracions:

a) No es farà mitjana amb una nota d'una prova escrita inferior a 3,5. 

b) El 80% de la nota de cada avaluació vindrà donada per la mitjana de les



                                                                                               

notes de totes les proves.

c) L'alumne per a poder superar una avaluació haurà d'obtenir com a mí-
nim un 5 sempre que es compleixin els criteris anteriors.

d) La nota final de curs (juny) serà la nota mitjana de les tres avaluaci-
ons, 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 si-
gui la nota d’aquesta prova, la qualificació final de la matèria podrà ser
com a màxim un 5.

e) A l’hora d’arrodonir la nota final del curs (en les dues convocatòries) cap
a la unitat superior, es tindrà en compte els continguts actitudinals.

f) Si en alguna de les proves escrites es troba a un alumne copiant o aju-
dant-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 to-
tes les unitats didàctiques corresponents a aquella avaluació.

g)  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

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 5 de cada avaluació, en 
aquest cas , la nota de juny serà la mitjana de les 3. A final de curs, al mes de 
juny, es podrà fer una recuperació de cada avaluació. 

Recuperació juny: es farà una recuperació global o per avaluacions. 

Recuperació  setembre:  es  recuperarà  l'assignatura  amb  un  únic  examen



                                                                                               

global.

La nota màxima de les recuperacions serà com a màxim de 5.

4. MATERIAL

- Llibre de text, Economia 4rt ESO, Editorial McGrawHill.

- Llibres de lectura:

   ¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson, MD. Empresa Activa.

   La isla de los 5 faros. Ferran Ramon-Cortés. RBA Nueva Empresa.

- S’utilitzaran altres materials de distintes característiques, com llibres de con-
sulta, premsa diària, publicacions periòdiques especialitzades, etc. La diversi-
tat 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 con-
cret.

- S’utilitzarà l’entorn Moodle per compartir material, fer exàmens on line i de-
manar treballs així com per fer un seguiment de les activitats de reforç pels
alumnes amb dificultats acadèmiques.


