ATÒMIUM CIÈNCIES SOCIALS 3
PROGRAMACIÓ D’AULA
UNITAT 1. L’ACTIVITAT ECONÒMICA
PROGRAMACIÓ
CONTINGUTS
Continguts clau
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses.
Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte
mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.
Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola,
europea i del món. Població i poblament. Migracions.
Globalització i intercanvi desigual. Mecanismes de cooperació internacional.
Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, i
vocabulari propi.
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines
d’orientació espacial.
Els grans àmbits geopolítics i econòmics. Models econòmics.
Continguts específics
L’economia i els sistemes econòmics
Els sectors de producció i els sistemes econòmics
La producció i el treball
Els agents econòmics i els factors de producció
Treball assalariat i treball per compte propi
El capital
Les empreses
La mida de les empreses
Els monopolis. Les empreses multinacionals
Les empreses i l’activitat productiva
La propietat de les empreses
El mercat
La llei de l’oferta i la demanda
El mercat laboral i les relacions laborals
El diner
Formes i control del diner. Inflació i deflació
Els indicadors econòmics
La taxa d'atur, el PIB, el PIB per càpita, el creixement econòmic i l'IPC.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
• Conèixer el concepte d’economia i els processos que engloba.
• Identificar els sectors de producció i les activitats que els caracteritzen.
• Reconèixer els sistemes econòmics que es poden donar en les societats.
• Anomenar els agents econòmics i el paper que tenen en l’activitat econòmica.
• Distingir els factors de producció i els tipus de capital.
• Distingir el treball per compte aliè del treball per compte propi.
• Descriure el concepte d’empresa.
• Saber què és un monopoli i què és una empresa multinacional.
• Diferenciar les empreses segons la mida, l’activitat productiva i el propietari.
• Entendre la noció de mercat i identificar els agents que hi participen.
• Comprendre què són l’oferta i la demanda.
• Entendre què és el diner i les formes com es pot presentar.
• Identificar les funcions dels bancs centrals.
• Descriure les causes i les conseqüències de les situacions d’inflació i deflació.
• Assimilar la utilitat dels indicadors econòmics.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL
Dimensió geogràfica
5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats
humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses
fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que
generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Dimensió ciutadana
11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un
pensament crític.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i
aprenentatge
2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades
numèriques per a la producció de documents.
4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot
considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL
Dimensió aprendre a aprendre
2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Sap què és l’economia i els processos que engloba.
• Identifica els sectors de producció i les activitats que els caracteritzen.
• És capaç de reconèixer els sistemes econòmics existents.
• Anomena els agents econòmics dins l’activitat econòmica i entén el paper que hi tenen.
• Sap distingir els factors de producció i els tipus de capital que intervenen en tota activitat
econòmica.
• Sap les diferències entre el treball per compte aliè i per compte propi.
• És capaç de descriure el concepte d’empresa.
• Sap què és un monopoli i una empresa multinacional.
• Diferencia les empreses segons la mida, l’activitat productiva i el propietari.
• Entén la noció de mercat i identifica els agents que hi participen.
• Comprèn què són l’oferta i la demanda.
• Coneix els conceptes de mercat de treball i de l’oferta i la demanda de treball que el
componen.
• Entén què és el diner i les formes com es pot presentar.
• Sap identificar les funcions dels bancs centrals.
• Descriu les causes i les conseqüències de les situacions d’inflació i deflació.
• És capaç d’assimilar la utilitat dels indicadors econòmics.
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