
 

 
Objectius  
 

 Saber què és l’activitat econòmica. 

 Conèixer els elements que intervenen en el procés de producció. 

 Aprendre el paper dels diferents agents econòmics en els processos productius. 

 Consolidar els conceptes: sector primari, secundari i terciari. 

 Comprendre el sistema injust d’intercanvis internacionals, 

 
Descripció de l’activitat  
 
Activitats diverses, algunes més teòriques i d’altres més pràctiques, per conèixer com està 

organitzada l’economia i com funciona el procés de producció. Els/les alumnes han de començar  

resolent els exercicis inclosos en un quadern virtual. Una part d’aquests exercicis la duran a terme 

en parelles i una altra individualment. A continuació, i en grup, participaran en un joc de rol. 

Recursos emprats  
 

 Quadern virtual: “ L'activitat econòmica i el procès de producció “, elaborat per Imma Llopart  
Vidal. 

 Web de edualter.org, per al joc de dinàmica de cubs. 
http://www.edualter.org/material/dinamic.htm 

 Web “Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de 
batxillerat “de Josep Ortiz per al joc de dinàmica de cub. 
http://www.xtec.es/~jortiz15/DIANMICACUBS.pdf  

 Web: “ Fascina’t amb les ciències Socials amb TIC “ , elaborat per Montse Alsius. 
http://montse.quintasoft.net 

Temporització 
 
3 sessions . 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Especialment destinat a alumnes de 3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Es comença la 1ª sessió amb la lectura de la introducció de la pàgina web i es comenta entre tota la 
classe, a continuació i en parelles faran les activitats interactives i autocorrectives 2, 3 , 4 i 5 del 
quadern virtual: L'activitat econòmica i el procés de producció.  En finalitzar la sessió seria 
convenient fer una posada en comú dels conceptes treballats, per veure si han assimilat bé els 
conceptes i aclarir els possibles dubtes. Heu d’advertir-los que quan facin el 2n exercici del quadern 
han de respondre només amb una paraula: bé o servei, perquè sinó els donarà incorrecte. I també 
que hi ha un error a la pregunta: Unes classes d’anglès són un bé o un servei ?, ja que dóna com a 
correcte que és un bé, quan en realitat és un servei. De totes maneres aquests advertiments els 
tenen de manera visible a la pàgina web. 
 
A la segona sessió treballaran individualment. Han de fer l’apartat del mateix quadern virtual: 
Projecte final. Tu si que en saps. Proposem fer-lo a classe, per orientar-los i ajudar-los, però en 
funció del temps i del grup que tingueu us podeu plantejar la possibilitat que aquest treball el facin 
a casa. És un treball pensat per recollir-lo i avaluar-lo. 
 
La tercera sessió és la participació en el joc de rol: la dinàmica de cubs perquè entenguin a través 
d’una simulació el concepte de productivitat, però també tots els factors que hi intervenen. 
 
És necessari acabar el joc de rol amb una valoració de l’activitat per poder-ne treure conclusions, 
debatre-les i fer-ne un llistat a la pissarra i fer-los-hi anotar  tant a nivell de la productivitat i 
actituds del grup, i les habilitats i recursos que ho han fet possible, com d’aprenentatge dels 
conceptes estudiats.  

L’organització econòmica de les societats 

http://www.edualter.org/material/dinamic.htm
http://www.xtec.es/~jortiz15/DIANMICACUBS.pdf
http://montse.quintasoft.net/


Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

 
Continguts: 
 
 Funcionament i organització de  l’activitat econòmica de les societats 

 Elements que intervenen en el procés de producció. 

 Funció dels diferents agents econòmics que intervenen en els processos productius. 

 Sectors econòmics: primari, secundari i terciari. 

 
Competències i processos 
 
Competències especialment presents: 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència d'aprendre a aprendre 

 Competència social i ciutadana 

 
Processos especialment presents en aquest element: 
  
 Jocs 

 Simulació o teatralització 

 Debat i/o exposicions orals 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
2MAT_ALUMNAT_organitzacio_econo.pdf 
 
Altres documents 
 
Adreça de la pàgina web:  
 
http://montse.quintasoft.net/3reso/2organitzacio_economica/organitzacio_economica.htm 
 
Enllaç a les instruccions i desenvolupament del joc de rol : 

 
http://montse.quintasoft.net/3reso/2organitzacio_economica/procediment_joc_rol.pdf 

 
Itinerari 
 

NOM DE L’ELEMENT ITINERARI Núm d’ordre 

 
L’Organització econòmica de les 

societats 
 

 
Les activitats econòmiques i el 

sector primari 
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