CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

AREA: ECONOMIA
MATÈRIA:

ECONOMIA

NIVELL: 2 BATXILLERAT

OBJECTIUS (Al llarg del curs aprendràs):
1. Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics, tant pel que fa als
efectes que el canvi en una variable pot suposar sobre les altres, com per les conseqüències
que les decisions i actuacions d’uns agents econòmics poden tenir sobre els altres.
Reflexionar sobre les conseqüències del propi comportament com a agent econòmic.
2. Reconèixer l’existència de diferents sistemes econòmics i formes de respondre als
problemes econòmics. Explicar les principals característiques que diferencien el sistema
d’economia de mercat respecte d’altres. Prendre consciència de les relacions entre el
sistema econòmic i els fenòmens socials.
3. Valorar positivament l’ús de models per a l’anàlisi de la realitat econòmica, sent conscient
tant de la seva utilitat com de les seves limitacions. Utilitzar, en concret, el model gràfic del
mercat de competència perfecta per descriure el funcionament dels mercats i valorar els
seus avantatges i inconvenients.
4. Analitzar i proposar mesures de política econòmica que puguin ajudar a reconduir o
resoldre determinats problemes i/o desequilibris econòmics. Establir també les limitacions o
inconvenients que pot suposar la seva implantació, la recerca d’objectius contraposats o els
interessos polítics.
5. Interpretar taules amb indicadors econòmics representats per valors reals o monetaris,
absoluts o relatius, agregats o desagregats. Utilitzar tècniques de tractament de dades per tal
d’analitzar la informació econòmica.
6. Caracteritzar la situació econòmica d’un territori a partir del valor de les macromagnituds
més significatives i poder-la comparar amb un altre o amb altres moments històrics, pel que
fa, sobretot, a l’economia catalana, espanyola i europea.
7. Intervenir en un debat expressant els propis arguments i utilitzant la terminologia
econòmica i les dades adequades al context. Acceptar punts de vista diferents com a via
d’enriquiment personal.
8. Analitzar i valorar críticament les repercussions del creixement econòmic sobre el medi
ambient i la qualitat de vida de les persones. Tenir opinió sobre els diferents graus de
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desenvolupament de les economies i les alternatives al model de creixement.
9. Abordar de manera autònoma i raonada problemes econòmics de l’entorn, utilitzant els
procediments d’indagació de les ciències socials i diverses fonts i mitjans d’informació, com
ara les tecnologies de la informació i la comunicació.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
A l'hora d'avaluar el trimestre, per obtenir la qualificació final, el professor considerarà
els següents percentatges:
a) Nota examen trimestral 40%.
En aquest examen es valoraran tots els continguts del trimestre.
b) Treballs realitzats pels alumnes que s’hauran d’entregar en una data prefixada
60%.
Es descomptarà 0,1 punt per cada falta d'ortografia fins un màxim d'un punt.
En cas de:
Confinament individual i preventiu: a l’espera d’un resultat de prova COVID i que l´alumne/a
no presenti malestar, aquest/a seguirà la matèria de manera telemàtica, seguirà treballant al
mateix ritme que la classe i, si cal, tindrà altres dates d’entrega de treballs i/o exàmens.
Confinament del grup classe o de centre: s’establirà un horari telemàtic de seguiment de les
classes i si s’allargués en el temps els criteris d’avaluació serien redefinits.
Malaltia de l’alumnat: totes les feines quedarien aturades fins recuperació del benestar. Si
l’alumne estigués malalt però es veiés amb capacitat per treballar telemàticament, es
parlaria de quines feines realitzar.
En tot cas, a l’igual que les classes presencials, l’entrega de tasques telemàtiques serà
obligatòria igual que l’assistència a les classes telemàtiques.
Faltes d’assistència:
Faltes per malaltia en un examen. L’alumnat pot justificar fins a 3 vegades la falta
d'assistència a un examen, essent justificat per la pròpia família mitjançant trucada
telefònica o agenda al seu tutor/a de grup. A partir d’aquí, no es repetirà cap examen sense
justificant mèdic.
Faltes injustificades. Segons queda recollit en les NOFC del centre i redactat de la següent
manera: “Si es fa un 10% de faltes no justificades d’una mateixa matèria, durant un
trimestre, (per exemple: 5 faltes en matèries de 4 hores setmanals), es perd el dret
d’exàmens parcials (avaluació contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral
directament.”
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QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS I PROCÉS DE RECUPERACIÓ:
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Si és igual o més gran
que 5 tindràs l'economia aprovada.
Es recuperarà el trimestre suspès amb un examen (de TOT el trimestre) durant la setmana
destinada a les recuperacions.

PROCÉS DE MILLORA
A final de curs es farà un examen de millora. Aquest examen permetrà millorar, com a
màxim, 2 punts la nota final.

