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1. Continguts del curs: 1r bloc

1. La raó de ser de l’economia
2.
3. Organització i creixement
4.
5. Producció i distribució
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7. El funcionament del mercat
8.
9. Tipus de mercat
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1. Continguts del curs: 2n bloc

6. Les fallades del mercat

7. Indicadors econòmics: la producció

8. Indicadors econòmics: producció i preus

9. Les forces internes del mercat

10. Les polítiques macroeconòmiques

#aroundjoviat



1. Continguts del curs: 3r bloc

11. El diners, els bancs i la política monetària

12. El sistema financer espanyol: la Borsa

13. Comerç internacional

14. Integració econòmica: la Unió Europea

15. La globalització i els desequilibris de l’economia mundial



• Llibre de text
•
• ApuntsApunts
•
• Fotocòpies i activitats
•
• Bloc: 

http://www.quinsegon.wordpress.http://www.quinsegon.wordpress.
comcom
  

2. Material 

http://www.quinsegon.wordpress.com/
http://www.quinsegon.wordpress.com/


SMX – M5 Xarxes Locals3. Criteris d’avaluació i correcció

3.1 La nota trimestral s’obté de la mitjana entre:

● L’examen trimestral  (40%). Per fer la mitjana amb la resta de 
notes, l’alumnat ha de tenir un 4, com a mínim, en aquest 
examen.

    
●

● Els parcials, treballs i exercicis (50%)

● Actitud (10%)

Recuperacions: després de cada trimestre i al final de curs
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4. Normativa 

4.1 Avaluació de les activitats.

-Un/a alumne/a no podrà ser avaluat trimestralment si no entrega totes les 
activitats. (PQ)

-Si l’activitat no es lliura dins el termini establert es puntuarà amb un 0.

-Si el no lliurament és justificat, serà obligatori lliurar l’activitat pendent el primer dia 
que l’alumne/a s’incorpori. L’activitat serà corregida pel professor, però no tindrà 
valor numèric en la nota final de trimestre.

4.2 Parcials

- Si un alumne/a no es presenta a un examen parcial serà puntuat amb un 0. 

- Si l’absència a l’examen és justificada no se li posarà nota i s’examinarà dels 
continguts en l’examen de final de trimestre.

- NOMÉS es repetirà  l’examen a un/a alumne/a quan un altre grup no l’hagi fet 
encara.
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5. Dubtes i preguntes 
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