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1. OBJECTIUS
BLOC

1

Economia i escassetat. L'organització de l'activitat econòmica

1.1. Reconeix l'escassetat, la necessitat de triar i de prendre decisions, com els elements més determinants
a afrontar en tot sistema econòmic.
2.1. Analitza els diferents plantejaments i les diferents formes d'abordar els elements clau en els principals
sistemes econòmics.
2.2. Relaciona i maneja, a partir de casos concrets d'anàlisi, els canvis més recents en l'escenari econòmic
mundial amb les circumstàncies tècniques, econòmiques, socials i polítiques que els expliquen.
2.3. Compara diferents formes d'abordar la resolució de problemes econòmics, utilitzant exemples de
situacions econòmiques actuals de l'entorn internacional.
3.1 Distingeix les proposicions econòmiques positives de les proposicions econòmiques normatives.
BLOC

2

L'activitat productiva

1.1. Expressa una visió integral del funcionament del sistema productiu partint de l'estudi de l'empresa i la
seva participació en sectors econòmics, així com la seva connexió i interdependència.
2.1. Relaciona el procés de divisió tècnica del treball amb la interdependència econòmica en un context
global.
2.2. Indica les diferents categories de factors productius i les relacions entre productivitat, eficiència i
tecnologia
3.1. Estudia i analitza les repercussions de l'activitat de les empreses, tant en un entorn proper com en un
entorn internacional.
4.1. Analitza i interpreta els objectius i funcions de les empreses.
4.2. Explica la funció de les empreses de crear o incrementar la utilitat dels béns.
5.1. Determina i interpreta l'eficiència tècnica i econòmica a partir dels casos plantejats.
6.1. Comprèn i utilitza diferents tipus de costos, tant fixos com variables, totals, mitjans i marginals, així com
representa i interpreta gràfics de costos.
6.2. Analitza i interpreta els beneficis d'una empresa a partir de supòsits d'ingressos i costos d'un període.
7.1. Representa i interpreta gràfics de producció total, mitjana i marginal a partir de supòsits donats.
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BLOC

El mercat i el sistema de preus

3

1.1. Representa gràficament els efectes de les variacions de les diferents variables en el funcionament dels
mercats.
1.2. Expressa les claus que determinen l'oferta i la demanda.
1.3. Analitza les elasticitats de demanda i d'oferta, interpretant els canvis en preus i quantitats, així com els
seus efectes sobre els ingressos totals.
2.1. Analitza i compara el funcionament dels diferents tipus de mercats, explicant les seves diferències.
2.2. Aplica l'anàlisi dels diferents tipus de mercats a casos reals identificats a partir de l'observació de
l'entorn més immediat.
2.3. Valora, de manera crítica, els efectes que es deriven sobre aquells que participen en aquests diversos
mercats.
BLOC

4
La macroeconomia

1.1. Valora, interpreta i comprèn les principals magnituds macroeconòmiques com a indicadors de la
situació econòmica d'un país.
1.2. Relaciona les principals macromagnituds i les utilitza per establir comparacions amb caràcter global.
1.3. Analitza de manera crítica els indicadors estudiats valorant el seu impacte, els seus efectes i les seves
limitacions per mesurar la qualitat de vida.
2.1. Utilitza i interpreta la informació continguda en taules i gràfics de diferents variables macroeconòmiques
i la seva evolució en el temps.
2.2. Valora estudis de referència com a font de dades específiques i comprèn els mètodes d'estudi utilitzats
pels economistes.
2.3. Maneja variables econòmiques en aplicacions informàtiques, les analitza i interpreta i presenta les
seves valoracions de caràcter personal.
3.1. Valora i interpreta dades i gràfics de contingut econòmic relacionats amb el mercat de treball.
3.2. Valora la relació entre l'educació i formació i les probabilitats d'obtenir una feina i millors salaris.
3.3. Investiga i reconeix àmbits d'oportunitats i tendències d'ocupació.
4.1. Analitza les dades d'inflació i atur a Espanya i les diferents alternatives per lluitar contra la desocupació i
la inflació.
BLOC

5

Aspectes financers de l'Economia

1.1. Analitza i explica el funcionament dels diners i del sistema financer en una Economia.
2.1. Reconeix les causes de la inflació i valora les seves repercussions econòmiques i socials.
3.1. Valora el paper del sistema financer com a element canalitzador de l'estalvi a la inversió i identifica els
productes i mercats que el componen.
4.1. Raona, de manera crítica, en contextos reals, sobre les accions de política monetària i el seu impacte
econòmic i social.
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5. 1. Identifica els objectius i la finalitat del Banc Central Europeu i raona sobre el seu paper i funcionament.
5. 2. Descriu els efectes de les variacions dels tipus d'interès en l'Economia.
BLOC

6

El context internacional de l'Economia

1.1. Identifica els fluxos comercials internacionals.
2.1. Explica i reflexiona sobre el procés de cooperació i integració econòmica produït a la Unió Europea, i
valorar les repercussions i implicacions per a Espanya en un context global.
3.1. Expressa les raons que justifiquen l'intercanvi econòmic entre països.
3.2. Descriu les implicacions i efectes de la globalització econòmica als països i reflexiona sobre la
necessitat de la seva regulació i coordinació.
BLOC

7
Desequilibris econòmics i el paper de l'estat en l'Economia

1.1. Identifica i analitza els factors i variables que influeixen en el creixement econòmic, el desenvolupament
i la redistribució de la renda.
1.2. Diferencia el concepte de creixement i de desenvolupament.
1.3. Reconeix i explica les conseqüències del creixement sobre el repartiment de la riquesa, sobre el medi
ambient i la qualitat de vida.
1.4. Analitza de forma pràctica els models de desenvolupament dels països emergents i les oportunitats que
tenen els països en vies de desenvolupament per créixer i progressar.
1.5. Reflexiona sobre els problemes mediambientals i la seva relació amb l'impacte econòmic internacional
analitzant les possibilitats d'un desenvolupament sostenible.
1.6.Desenvolupa actituds positives en relació amb el medi ambient i valora i considera aquesta variable en
la presa de decisions econòmiques.
1.7. Identifica els béns ambientals com a factor de producció escàs, que proporciona inputs i recull deixalles
i residus, fet que suposa valorar els costos associats.
2.1. Comprèn i explica les diferents funcions de l'Estat: fiscals, estabilitzadores, redistributives, reguladores i
proveïdores de béns i serveis públics
2.2. Identifica els principals errors del mercat, les causes i efectes per als agents que intervenen en
l'Economia i les diferents opcions d'actuació per part de l'Estat.

2.CRITERIS D’AVALUACIÓ.

BLOC

1
Economia i escassetat. L'organització de l'activitat econòmica

1. Explicar el problema dels recursos escassos i les necessitats il·limitades.
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2. Observar els problemes econòmics d'una societat, així com analitzar i expressar una valoració crítica de
les formes de resolució des del punt de vista dels diferents sistemes econòmics.
3. Comprendre el mètode científic que s'utilitza en l'àrea de l'Economia així com identificar les fases de la
investigació científica en Economia i els models econòmics.
BLOC

2
L'activitat productiva

1. Analitzar les característiques principals del procés productiu.
2. Explicar les raons del procés de divisió tècnica del treball.
3. Identificar els efectes de l'activitat empresarial per a la societat i la vida de les persones.
4. Expressar els principals objectius i funcions de les empreses, utilitzant referències reals de l'entorn proper
i transmetent la utilitat que es genera amb la seva activitat.
5. Relacionar i distingir l'eficiència tècnica i l'eficiència econòmica.
6. Calcular els costos i beneficis de les empreses, així com representar i interpretar gràfics relatius a aquests
conceptes.
7. Analitzar, representar i interpretar la funció de producció d'una empresa a partir d'un cas donat.
BLOC

3
El mercat i el sistema de preus

1. Interpretar, a partir del funcionament del mercat, les variacions en quantitats demandades i ofertes de
béns i serveis en funció de diferents variables.
2. Analitzar el funcionament de mercats reals i observar les seves diferències amb els models, així com les
seves conseqüències per als consumidors, empreses o estats.
BLOC

4
La macroeconomia

1. Diferenciar i manejar les principals magnituds macroeconòmiques i analitzar les relacions existents entre
elles, valorant els inconvenients i les limitacions que presenten com a indicadors de la qualitat de vida.
2. Interpretar dades i indicadors econòmics bàsics i la seva evolució.
3. Valorar l'estructura del mercat de treball i la seva relació amb l'educació i formació, analitzant de forma
especial la desocupació.
4. Estudiar les diferents opcions de polítiques macroeconòmiques per fer front a la inflació i la desocupació.
BLOC

5

Aspectes financers de l'Economia

Criteris d'avaluació
1. Reconèixer el procés de creació dels diners, els canvis en el seu valor i la forma en què aquests es
mesuren.
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2. Descriure les diferents teories explicatives sobre les causes de la inflació i els seus efectes sobre els
consumidors, les empreses i el conjunt de l'Economia.
3. Explicar el funcionament del sistema financer i conèixer les característiques dels seus principals
productes i mercats.
4. Analitzar els diferents tipus de política monetària.
5. Identificar el paper del Banc Central Europeu, així com l'estructura de la seva política monetària.
BLOC

6

El context internacional de l'Economia

1. Analitzar els fluxos comercials entre dues economies.
2. Examinar els processos d'integració econòmica i descriure els passos que s'han produït en el cas de la
Unió Europea.
3. Analitzar i valorar les causes i conseqüències de la globalització econòmica així com el paper dels
organismes econòmics internacionals en la seva regulació.
BLOC

7
Desequilibris econòmics i el paper de l'estat en l'Economia

1. Reflexionar sobre l'impacte del creixement i les crisis cícliques en l'Economia i els seus efectes en la
qualitat de vida de les persones, el medi ambient i la distribució de la riquesa a nivell local i mundial.
2. Explicar i il·lustrar amb exemples significatius les finalitats i funcions de l'Estat en els sistemes
d'Economia de mercat i identificar els principals instruments que utilitza, valorant els avantatges i
inconvenients del seu paper en l'activitat econòmica.
1.6.Desenvolupa actituds positives en relació amb el medi ambient i valora i considera aquesta variable en
la presa de decisions econòmiques.
1.7. Identifica els béns ambientals com a factor de producció escàs, que proporciona inputs i recull deixalles
i residus, fet que suposa valorar els costos associats.
2.1. Comprèn i explica les diferents funcions de l'Estat: fiscals, estabilitzadores, redistributives, reguladores i
proveïdores de béns i serveis públics
2.2. Identifica els principals errors del mercat, les causes i efectes per als agents que intervenen en
l'Economia i les diferents opcions d'actuació per part de l'Estat.
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