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Presentació 

 

Aquesta assignatura pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica i de raona-

ment, i complementar-los amb els valors i actituds personals relacionats amb l’autonomia i inicia-

tiva personal i emprenedoria. És, per tant, una matèria que afegeix valor als continguts acadè-

mics de l’economia perquè els relaciona amb el vessant aplicat de l’emprenedoria, i a la vegada 

afegeix valor als continguts d’emprenedoria amb la fonamentació teòrica. 

 

Instruments d’avaluació 

 

L’avaluació és contínua i té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les competències 
bàsiques i les mesures de reforç. 
 
Dossier 
L’alumnat lliurarà un dossier amb totes les activitats dels temes treballats a classe, seguint les 
normes de presentació. L’alumnat ha d’incloure en el dossier totes de activitats: apunts, resums, 
mapes conceptuals, esquemes. El lliurament d’aquests dossiers és imprescindible per poder 
superar el trimestre. 
Per a aprovar les matèries de l’àrea és imprescindible lliurar el dossier el dia que el professorat 
ho indiqui, que normalment, coincidirà amb la data de l’examen de les unitats corresponents. 
Només en cas de no assistència – justificada - a l’examen, el professorat indicarà a l’alumnat una 
data diferent per a lliurar el dossier. 
El dossier ha d’incloure portada (on s’ha de fer constar el nom de l’àrea, nom i cognom de 
l’alumne/a, nom i cognom del professor/a, títols dels  temes i avaluació), índex i paginació. Tot el 
dossier haurà de presentar-se en un fastener ,amb els fulls ordenats per dates de realització de 
les activitats. 
Com a norma general, aquest dossier s’entregarà el dia d’examen. 
 
Exàmens 
Cada trimestre es realitzaran com a mínim dos exàmens. Aquests poden ser de diversos tipus: 
test, omplir un mapa conceptual incomplet, preguntes obertes i/o tancades, vocabulari específic 
de la matèria, etc. Es posarà especial èmfasi en verificar la comprensió i assimilació dels 
continguts dels alumnes amb la petició d’exemples. 
 
Deures i activitats 
No es recollirà cap feina que no dugui el nom i cognom de l’alumne/a i/o que sigui entregada fora 
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de termini, tret que l’endarreriment estigui degudament justificat. 
 
Cada activitat pedagògica, programada des del departament de Ciències Socials (en el qual 
s’integra Economia) comportarà la realització d’un dossier de treball que l’alumnat haurà de lliurar 
quan el professor/a ho indiqui. 
 
Valoració dels deures fets a casa. Es controlarà la seva realització i es tindran en compte per la 
nota final de l’avaluació. Es verificarà la seva inclusió en el dossier. 
 
Actitud i comportament a l’aula 
Es valorarà l’actitud i el comportament de l’alumnat a l’aula. En aquest sentit es valorarà 
positivament : 

• L’atenció i el treball a l’aula. 
• Tenir una actitud proactiva a les classe. 
• I molt especialment, contribuir al clima de convivència a l’aula. 

 

 
Càlcul de la nota trimestral i de final de curs 

 
Trimestral 
Exàmens:  50% 
Dossiers, deures i activitats:  30% 
Actitud i comportament a l’aula:  20% 
 
Final de curs: Per aprovar al juny és necessari com a mínim una mitjana de 5 resultat de la 
mitjana de les avaluacions on com a mínim dues estaran aprovades i no menys d’una nota 
de 4. 
 
Els alumnes que suspenguin una avaluació tindran la possibilitat de recuperar-la durant el 
trimestre següent, realitzant una prova escrita. En la recuperació només s'optarà a una puntuació 
de 5. 
 

 

Proves extraordinàries i setembre 

 
Recuperació Juny 
Finalitzades les avaluacions ordinàries es realitzaran al mes de juny les proves extraordinàries 
de recuperació, per l’alumnat que no ha superat alguns dels trimestres o tots. Aquestes 
consistiran en una prova escrita de la matèria no superada. 
 
Recuperació extraordinaria de setembre 
 Aquells alumnes que no superin la matèria al mes de juny l’hauran de recuperar al mes de setembre 
mitjançant una prova escrita i el lliurament  obligatori d’un dossier d’activitats. 
 
*En qualsevol cas només s’optarà a una puntuació de 5. 
 


