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 INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE 4T D’ESO   

Nom de la professora: Anna de la Cruz  

Curs: 4r ESO Optativa conjunta d' Economia i Emprenedoria 

1. CONTINGUTS 

 Títol de la unitat didàctica Hores 
programades 

1 El sistema econòmic. Definició i trets principals (T1) 21 

2 La producció: les famílies i les empreses (T 2-3) 21 

3 Les finances . El finançament i la inversió (T 5-6) 21 

4 El sector públic Economia (T4) 20 

5 La política econòmica. Economia (T 7) 21 

6 Economia internacional:La transformació de l'economia ( T 8) 22 

 

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR  

Dimensions COMPETÈNCIES 

1. HISTÒRICA 

C1. .Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica. 

C2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

C3. .Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur 
és fruit de les decisions i accions actuals. 

C4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 
intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

2. 
GEOGRAFICA 

C5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb sostenibilitat. 

C6. Aplicar els procediments d'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de 
diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. 

C7.Aplicar els procediments d'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de 
diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. 

3. CULTURAL 
I ARTÍSTICA 

C8.Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la 
seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.. 

C9 Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne 
la conservació i afavorir que les generacions se L'apropiïn.  

C10.valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la 
identitat personal dins d’un món global i divers. 
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4. 
CIUTADANIA 

C11.Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 
un pensament crític.  

C12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, 
deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica. 

C13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la 
igualtat entre homes i dones. 

Competències transversals de l'àmbit digital(CD) i de l'àmbit personal i social(CBAPS) 

 

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Activitats que contribueixen a aquestes dimensions 

 

40% Dimensió Històrica  

 

1. Prova escrita 
2. Mapes conceptuals, línies de temps, eix 

cronològic 
3. Activitats d’anàlisi i interpretació  
4. Treball a l’aula, debats,exposicions, 

entrevistes personatges  
5. Actitud vers la matèria  

 

40% Dimensió Ciutadana  

 

1. Prova escrita 
2. Treball col·laboratiu suport digital 
3. Activitats en grup 
4. Treballs d’opinió personal argumental  
5. Actitud vers la matèria  

10% Dimensió Instruments i aplicació, tractament 
informació i organització entorn de treball  

 

1. Prova escrita 
2. Treballs a l'aula online.  
3. Presentacions i exposicions en format 

digital. 
4. Seguiment de la plataforma Edmode. 
5. Actitud vers la matèria 

10% Dimensió d'aprendre a aprendre, auto 
coneixement i participació  

1. Prova escrita 
2. Participació en debats. 
3. Implicació en els treballs en grup 
4. Aportació de notícies 
5. Actitud vers la matèria 
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4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, ORDINARIA I EXTRAORDINÀRIA 

4.1.Recuperació trimestral.  

Els alumnes que suspenguin el 1r (2n) trimestre podran recuperar-lo amb un examen durant 
el 2n (3r) trimestre en un dia prèviament convingut. La recuperació del 3r trimestre tindrà 
lloc a final de curs, en els dies previstos dins el calendari del centre. 

Dels temes desenvolupats durant el trimestre, l'alumne només s'haurà d'examinar d'aquells 
el domini mínim dels quals no hagi acreditat. La nota màxima del tema recuperat serà de 5. 
La nova nota trimestral es re calcularà tenint en compte les notes de les parts ja aprovades. 

En el cas en què hi hagin previstes recuperacions de temes durant l’avaluació, l’alumne 
s’haurà d’examinar de tots els temes del trimestre, amb una nota màxima de 5. 

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres. La nota 
mínima de cada trimestre per tal de fer mitjana és de 4. 

4.2. Recuperació del curs. 

L'alumne que, o bé tingui una nota inferior a 4 en algun trimestre, o bé tingui una mitjana 
global del curs inferior a 5, haurà d'acreditar el domini dels objectius mínims del curs en la 
prova extraordinària de suficiència de juny. La superació d'aquesta prova es farà amb una 
nota màxima de 5.  

4.3. Recuperació de matèries del curs anterior. 

Els alumnes amb l'assignatura del curs anterior pendent tindran l'oportunitat d'acreditar 
l'assoliment dels objectius mínims d'aquestes matèries en un examen extraordinari que 
tindrà lloc en els dies que hagi previst el centre i en el número de convocatòries que dicti la 
llei. En la nota final de recuperació es tindrà en compte l'evolució de l'alumne en el nivell en 
curs. 

 

 

 

 

 


