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1. ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS
En aquest nucli temàtic els alumnes s'hauran introduït en el camp de treball de l’economia, amb una
perspectiva històrica, proporcionant-los exemples de problemes econòmics molt variats i descriure i
definir en què consisteixen les decisions econòmiques bàsiques: producció, distribució i consum.
Explicar per què s’afirma que l’economia és una ciència social i caracteritzar els sistemes
econòmics contemporanis.
- El contingut econòmic de les relacions socials.
- Les necessitats com a producte històric.
- El conflicte entre necessitats i recursos escassos. Cost d’oportunitat.
- Evolució de les idees i pensament econòmic.
- L’economia i els problemes econòmics dels nostres dies.
- Elements diferencials dels sistemes econòmics.
- Anàlisis de fets o qüestions econòmiques, estudi dels seus antecedents i de les
circumstàncies de tipus tècnic, econòmic o polític amb les quals està relacionat.
2. PRODUCCIÓ, INTERDEPENDÈNCIA ECONÒ-MICA I POBLACIÓ
La divisió tècnica del treball i l’especialització permeten millorar la capacitat productiva d’una
societat i, al mateix temps, genera unes relacions d’interdependència entre agents que necessita de
mecanismes de coordinació: el mercat de béns intermedis i l’empresa constitueixen els instruments
principals de coordinació de la producció en la nostra societat. A més, els factors econòmics i
principalment la població, la seua evolució i característiques incideixen tant en la capacitat
productiva com en la distribució del producte en cada societat. El sentit d’aquest nucli és posar de
manifest la interrelació d’aquests factors humans, tècnics, socials i econòmics.
- El fluix circular de la renda.
- El procés de producció: producció, distribució, venda i consum.
- L’empresa com a instrument de coordinació de la producció.
- Factor de producció.
- Divisió del treball, productivitat i interdependència.
- Sectors productius i interrelació.
- Activitat econòmica i població.
- Anàlisi i valoració de dades i quadres estadístics i indicadors sòcio-econòmics.
3. INTERCANVI I MERCAT
L’objectiu és realitzar un esquema i fer una representació del comportament econòmic dels agents
socials com a productors i com a consumidors, i dels diversos models de mercat.
- Instruments de coordinació producció-consum.
- La formació del preu: demanda i oferta.
- Provisió de béns públics.
- Models de mercat. Polítiques de fixació de preus.

- Mercat i assignació de recursos.
- Observació i anàlisi del funcionament dels mercats de béns i dels serveis.
4. EXCEDENT, CREIXEMENT ECONÒMIC I DISTRIBUCIÓ
En aquest bloc s’aborda la relació entre progrés tècnic i excedent, els processos de creixement i de
desenvolupament i els problemes que tenen els països del Tercer Món per a adoptar un model de
desenvolupament propi.
- Progrés tècnic i excedent.
- Distribució de l’excedent en els diversos sistemes econòmics.
- Les fonts dels creixement econòmic: creixement i crisi, cicles.
- Problemes dels països del Tercer Món.
5. MAGNITUDS NACIONALS I INDICADORS D’UNA ECONOMIA
En aquest bloc s’analitzaran les variables més rellevants per a descriure les característiques bàsiques
d’una economia: producció, col.locació, renda, i contrastar la seua validesa com a indicadors
econòmics dels nivells de benestar i de qualitat de vida.
- Riquesa individual i nacional.
- El producte nacional i les magnituds relacionades principals.
- Estimació i càlcul de la renda nacional. La distribució de la renda.
- Consum, estalvi i inversió.
- Polítiques de distribució. La distribució com a conflicte.
- Càlcul i interpretació d’indicadors bàsics d’una economia i anàlisi qualitatiu d’aquests.
6. LA PRESA DE DECISIONS I LA INTERVENCIÓ DE L’ESTAT EN
L’ECONOMIA
El procés de presa de decisions en una economia, la intervenció de l’Estat i les variables de política
econòmica que controla el sector públic: legals, fiscals i monetàries constitueixen els referents
d’aquest nucli temàtic. Estudi i valoració de mesures alternatives de política econòmica.
- La presa de decisions en l’economia: la tradició, la planificació, el mercat, les fórmules
mixtes.
- Les funcions de l’Estat: política pressupostària i fiscal.
- Coneixement i anàlisi de pressupostos i programes d’actuació d’entitats públiques: Estat,
Generalitat, Ajuntaments...
- Preparació i realització de debats sobre qüestions controvertides: política de beques,
educativa, d’inversions públiques, creació d’infraestructures...
- Estudi i valoració del sistema impositiu i les opcions polítiques associades a les diverses
categories impositives.
7. FINANÇAMENT DE L’ECONOMIA
Les funcions dels diners i la seua importància en el desenvolupament d’una economia monetària, el
procés de creació de diners i la distribució de funcions i competències en el sector financer i, els
fenòmens inflacionaris conformen els continguts d’aquest apartat.
- Els diners: funcions i classes.
- Procés de creació dels diners: paper de la banca comercial.
- Valor dels diners, indicadors de la seua variació i inflació.

- Identificació i anàlisi de les distintes teories explicatives de la inflació.
- El sistema financer. Borsa de valors.
- Política monetària.
8. EL CONTEXT INTERNACIONAL DE L’ECONOMIA
La descripció dels aspectes més rellevants del comerç internacional, el reflex comptable en la
balança de pagaments dels diversos països i la seua anàlisi, junt a les noves tendències d’integració
econòmica i els organismes internacionals més importants constitueixen l’objecte d’estudi d’aquest
nucli.
- Relacions econòmiques entre països: avantatge comparatiu i obstacles al lliurecanvisme.
- Instruments de política comercial: aranzels, contingents, acords, subvencions...
- Balança de pagaments.
- Anàlisi i interpretació de la balança de pagaments espanyola i els seus components.
- Mercat de canvis i problemes monetaris.
- Tendències d’integració i cooperació econòmica internacional.
- Organismes internacionals de cooperació i d’ajuda internacional.
9. APROXIMACIÓ ALS PROBLEMES ECONÒMICS ACTUALS
Les conseqüències negatives que sobre el medi ambient té l’ús dels recursos, la sensibilització dels
diversos agents econòmics i la regulació i posada en pràctica de polítiques actives de protecció
medi-ambiental i els models de consum i la pobresa en el món, són temes que cal abordar de
manera recorrent en cadascun dels nuclis temàtics, així com les referències i exemples sobre
l’economia valenciana i espanyola i les seues característiques estructurals.
- Consideració econòmica del medi ambient: beneficis i costos socials.
- Valoració del medi ambient com a recurs econòmic escàs i com a element important en la
qualitat de vida.
- Consum i pobresa. Valoració crítica dels models i necessitats de consum.
- Anàlisi i avaluació crítica de la informació que sobre un fet o un fenomen econòmic
publiquen diferents mitjans i fonts informatives.
- Diferents opcions de política econòmica davant problemes estructurals: inflació, atur,
dèficits...
- Lectura, interpretació i elaboració de quadres estadístics i gràfics sobre temes econòmics
d’actualitat.
- Trets diferencials de l’economia espanyola i valenciana.

