Conceptes d’economia

Objectius
•

Aprendre lèxic bàsic relacionat amb economia i geografia econòmica.

•

Saber extreure informació a partir de diversos suports, per exemple vídeos i mapes mentals.

•

Saber expressar per escrit i oral la informació extreta.

Descripció de l’activitat
Comprensió i aprenentatge de conceptes bàsics d’economia. A partir d’activitats diverses que l’alumnat
ha de realitzar al llarg de dues sessions. Hauran de llegir i cercar definicions, veure un vídeo , interpretar
i explicar un mapa conceptual i realitzar activitats interactives i autoavaluatives.

Recursos emprats
Internet: web: Fascina’t amb les ciències Socials amb TIC, diccionaris digitals i vídeos de youtube,
aplicatiu educaplay.

Temporització
2 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 i assimilació dels conceptes d’economia i geografia econòmica.
Aquesta activitat està pensada per fer-la oralment per tal d’aclarir dubtes, i assegurar-se que tothom
ha llegit i entès els conceptes esmentats. A continuació han de mirar un vídeo on es parla de forma
planera del què és l’economia. Amb la informació extreta de l’audiovisual han de respondre un
qüestionari amb la finalitat de garantir la comprensió del què han vist i escoltat. A continuació han
d’interpretar i explicar un mapa conceptual: Les bases de l’economia. Aquesta activitat està pensada
per ser feta autònomament i per això tenen un enllaç amb informació de suport , tot i així, en funció
del grup que tingueu podeu pensar en la possibilitat de treballar la comprensió d’aquest mapa
col·lectivament. Per finalitzar la sessió es corregirà el qüestionari i l’explicació del mapa mental.
La segona sessió s’inicia amb la cerca de diverses definicions de termes econòmics. A la web hi tenen
diversos enllaços de diccionaris digitals i lèxics de conceptes d’economia. Com que n’hi ha 21, poden
fer-se 3 equips, per exemple per files, i cada equip s’ha d’encarregar de 7 conceptes, tenint en
compte que cadascú de l’equip ha de buscar els 7 conceptes. Després es posaran en comú amb tota la
classe i cada alumne/a anotarà tots els conceptes a la fitxa. No estem parlant d’un treball de grup,
sinó de cooperació entre tota la classe.
A mesura que vagin acabant poden anar fent les activitats interactives: omplir buits, sopa de lletres,
mots encreuats i qüestionari. Aquestes activitats són autocorrectives i autoavaluatives. Han d’anotar
la puntuació que treuen de cadascuna .
Per finalitzar la sessió es corregiran i comentaran les activitats fetes durant aquesta sessió.
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Els enunciats de les activitats així com els enllaços que necessitaran, el vídeo, el mapa conceptual i les
activitats interactives estan inclosos a la pàgina web, de la qual trobareu l’enllaç a l’apartat
documents adjunts. A la mateixa pàgina també hi ha la fitxa de treball on l’alumnat ha d’anar fent les
activitats .

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts:


Lèxic bàsic d’economia: Geografia econòmica, economia, economia del benestar,
societat de consum, activitat econòmica, sector econòmic, sector primari, sector secundari,
sector terciari, benefici, béns, béns de producció, béns de consum, producte, producció,
capital, procés productiu, desequilibris territorials, creixement sostenible, factors
productius, agents econòmics.



Interrelació entre els diversos conceptes en què es fonamenta l’economia: agents
econòmics, sectors productius, procés productiu .

Competències i processos
Competències especialment presents:
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Competència d'aprendre a aprendre
Processos especialment presents en aquest element
Observació
Anàlisi de fonts secundàries
Identificació

Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat
1mat_alumnat_conceptes_economia.pdf
1fitxa_alumnat_conceptes_economia.doc

Altres documents
Adreça de la pàgina web:
http://montse.quintasoft.net/3reso/1conceptes/1economia.htm
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