DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA - 1r de Batxillerat
Matèria troncal d’opció
•
•
•

És una matèria que sol agradar als alumnes perquè té a veure amb el dia a dia.
Aporta cultura general i financera i ajuda a entendre com funciona el món actual.
Ajuda a entendre les notícies econòmiques i les repercussions que els fets i les decisions
econòmiques tenen en la vida diària i en el futur de les persones.

Els continguts es divideixen en tres blocs:

1.- MICROECONOMIA – En aquest bloc aprendràs:
1. Qui pren les decisions econòmiques? Famílies, Empreses i
Sector Públic.
•
2. Quines funcions tenen les famílies, les empreses i el sector
públic en l'economia?
3. Com s'organitzen les distintes societats a nivell econòmic?
4. Quins tipus d'empreses hi ha i tot el que fa referència als seus
ingressos, costos i beneficis.
5. Com funcionen els mercats, tipus de mercats que hi ha
(competitius, monopoli....) i les seves característiques.
6. Com funciona el mercat de treball i de què depèn el salari que
puguis cobrar.
7. Com funciona el mercat del diner i quina funció té en ell el
Banc Central Europeu i com t'afecten les seves decisions.

2.- MACROECONOMIA – En aquest bloc aprendràs:
•

Comportament global d'una economia

•

Principals indicadors de l'estat de salut d'una economia: PIB,
Evolució dels preus (IPC), Taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur i
com afecten al nostre dia a dia i al nostre futur.

•

Distintes polítiques (mediambientals, creixement econòmic,
serveis públics (educació, sanitat....), ajudes als més
desafavorits...) que que es poden dur a terme per solucionar
els principals problemes d'una economia, avantatges i
inconvenients de cada una i com ens afecten a nivell particular.

3.- COMERÇ INTERNACIONAL / GLOBALITZACIÓ - En aquest bloc aprendràs:
•
•
•
•

Regles de joc del comerç internacional.
La Unió Europea i l'euro
Avantatges i inconvenients de la globalització
Principals desequilibris a nivell mundial i possibles solucions

