ECONOMIA – 4t ESO
Aquesta matèria té en compte que possiblement sigui el primer cop que els alumnes
veuen continguts relacionats amb l'economia. Per això, al principi es fa una introducció als
conceptes bàsics de l’economia. També podran analitzar l’efecte de les decisions
econòmiques en la vida dels ciutadans i prendre consciència de l’existència de diferents
models econòmics. Possiblement un dels continguts que els agradarà més serà quan
aprenguin a ser capaços de gestionar la seva economia personal mitjançant l’elaboració
d’un pressupost i l’anàlisi del grau de compliment d’aquest i també aprenguin a valorar la
rellevància de l’estalvi i a comprendre la necessitat de planificar aspectes financers al llarg
de la vida. La matèria també dóna la possibilitat de conèixer el funcionament bàsic del
sistema financer i les característiques bàsiques de les principals operacions bancàries.
L'alumne s'inicia en el món de les macromagnituds, les quals seran vistes d'una manera
més detallada a primer de batxillerat. Per aconseguir-ho, haurà d'aprendre a interpretar
dades i gràfics relacionats amb les macromagnituds i a tenir una opinió sobre els resultats.
Un altre contingut que podrà comprovar en la vida real és el de valorar els efectes que té
per a la societat la desigualtat en la distribució de la renda i el paper de l’Estat en la
redistribució d’aquesta. També haurà de crear-se una opinió pròpia sobre dos elements: el
primer; els avantatges i els inconvenients que la globalització econòmica i el procés
d’integració econòmica i monetària de la Unió Europea han provocat en la qualitat de vida
de les persones i el medi ambient. I el segon, reflexionar sobre la necessitat d’una
economia sostenible. Aprendrà també a analitzar i valorar críticament les repercussions
del creixement econòmic sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones.
Resumint, la matèria d'Economia de 4 t d'ESO és una de les matèries on l'alumne veurà
més continguts relacionats amb la seva vida quotidiana, fet que la fa una matèria molt
interessant i atractiva.

