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PLA DOCENT 

 

ÀREA ECONOMIA I EMPRENEDORIA 

 

CURS  4t ESO              curs 2016-2017 

 

PROFESSOR/A ESPERANZA PÉREZ DE ALBÉNIZ 
 

HORARI DE LA MATÈRIA: 
 
4 HORES SETMANALS 

 
OBJECTIUS 
 
La matèria d’economia a l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el  
desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Explicar les principals característiques que diferencien el sistema d’economia de mercat 
respecte d’altres sistemes. 
2.Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics i reflexionar sobre les 
conseqüències del propi comportament com a agent econòmic. 
3.Utilitzar models per a l’anàlisi de la realitat econòmica. Proposar mesures de política  
econòmica que puguin resoldre determinats desequilibris econòmics. 
4.Interpretar taules amb indicadors econòmics. Utilitzar tècniques de tractament de dades per tal 
d’analitzar la informació econòmica i reconèixer la interdependència de les diferents variables que 
mesuren l’activitat econòmica tot usant les TIC. 
5.Comparar algunes macromagnituds de diferents moments històrics de l’economia  
catalana, espanyola, europea i internacional per analitzar i valorar les repercussions del creixement 
econòmic sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. 
6. Determinar per a un cas senzill l’estructura d’ingressos i costos d’una empresa, i  
calcular-ne el benefici. 
7.Reconèixer el funcionament bàsic del diner i diferenciar els tipus de comptes bancaris i de 
targetes emeses com a mitjà de pagament. 
8.Analitzar les polítiques econòmiques emprades pel sector públic per regular l’activitat  
econòmica.  
9. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre  
decisions de formació i inserció laboral i adaptar-se de manera flexible als canvis que  
puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. 
10. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot tenint en compte la formació 
permanent i les expectatives personals a partir de l’autoconeixement i la recerca d’informació sobre 
les diferents opcions formatives i professionals. 
11. Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses, i relacionar-hi les  
responsabilitats legals dels seus propietaris i gestors, així com les exigències de capital. 
12. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes i en  diverses 
activitats professionals i aplicar-los al disseny d’una idea empresa 
rial viable, tot  emprant les eines adequades i analitzant la informació necessària. 
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CONTINGUTS A TREBALLAR / TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS: 
 

BLOC I: L’economia i els sistemes econòmics 
 

BLOC II: L’empresa i la funció de producció 
 

BLOC III: El sector públic 
 

BLOC IV: Les finances personals 
 

BLOC V: Autoconeixement i itinerari formatiu 
 

L’economia i els sistemes econòmics 

 Les necessitats humanes i l’escassetat. 

 L’assignació de recursos. El cost d’oportunitat. 

 Evolució històrica dels sistemes econòmics. 

 Les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents econòmics. 

 Els cicles econòmics. 
 

L’empresa i la funció de producció 

 L’empresa i l’empresari. 

 La funció de producció. Factors de producció que intervenen en un procés productiu. 

 El desenvolupament sostenible. 

 Tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Ingressos, costos i beneficis. 

 Planificació i execució d’un projecte empresarial. 

 El comerç internacional i la globalització econòmica. 

 

El sector públic 

 Els ingressos i les despeses de l’Estat. 

 El deute públic i el dèficit públic. 

 La política fiscal com a instrument de distribució de rendes. 

 La política monetària: el Banc Central Europeu. 

 L’economia a la Unió Europea.  Polítiques comunes. 

 La inflació i la deflació. L’ocupació i l’atur. 
 

Les finances personals 

 Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.  

 La gestió del pressupost personal.  

 Productes financers de dèbit i crèdit. 

 Drets i deures dels consumidors en el mercat financer. 

 L’assegurança com a mitjà de cobertura de riscos. 

 

Autoconeixement i itinerari formatiu 
 

 Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 

 Itineraris formatius i carreres professionals. 

 Característiques relacionades amb les formes de treball: treball per compte propi 
(autoocupació) i treball per compte d’altri. 
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 Drets i deures que es deriven de les relacions laborals en el mercat de treball. 

 El contracte de treball i la negociació col·lectiva. 
 

TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS: 

 

Primer trimestre:1. L’ECONOMIA: DEFINICIÓ I TRETS PRINCIPALS, 2. LES FAMÍLIES. 3. LES 

EMPRESES. 

Segon trimestre: 4. EL SECTOR PÚBLIC. 5. EL FINANÇAMENT 6. LA INVERSIÓ. 

Tercer trimestre: 7. PRINCIPALS PROBLEMES ECONÒMICS ACTUALS. 

8 LA TRANSFORMACIÓ DE L’ECONOMIA MUNDIAL. 9 AUTOCONEIXMENT I ITINERARI 

FORMATIU. 

 
LLIBRES DE TEXT 
 
- Llibre: Economia i Emprenedoria editorial Barcanova.  

 
- Fotocòpies i apunts lliurats pel professor. 

 
- Recursos d’audio i vídeo. 

 
MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE 
 
- Llibre: Economia i Emprenedoria editorial Barcanova. Fulls blancs. 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES 
 
Explicació dels diferents continguts i conceptes.. 
Exemples de l’actualitat i activitats del llibre o proposats pel professor per resoldre individualment o 
en petit grup. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I EXÀMENS 
 
Controls 90 %: Treball diari, deures i actitud:10% 

 
L’avaluació tindrà en compte els diferents tipus de continguts implicats, tant conceptuals com 
procedimentals i actitudinals. 
 
Realització de proves de curta durada, petits qüestionaris que serviran per indicar l'alumnat el grau 
d'assoliment dels continguts que es treballen.  
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 
Els alumnes que no hagin superat aquest crèdit faran una prova escrita que avaluarà amb caràcter 
global només els seus coneixements referents al objectius de la matèria. 
 
Es farà  una recuperació de tot el temari i s’ha de treure  una nota mínima de 5 per aprovar.  En 
aquests cas la nota màxima serà de 5.  

 


