
Les necessitats humanes i l’escassetat.

L’assignació de recursos.

Les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents

econòmics.

Els cicles econòmics.

L’empresa i l’empresari.

Factors de producció que intervenen en un procés productiu.

El desenvolupament sostenible.

Tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Ingressos, costos i

beneficis.

El comerç internacional i la globalització econòmica.

Els ingressos i les despeses de l’Estat.

La inflació i la deflació. L’ocupació i l’atur.

Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.

La gestió del pressupost personal.

Productes financers

Drets i deures dels consumidors en el mercat financer.

Característiques relacionades amb les formes de treball: treball per

compte propi (autoocupació) i treball per compte d’altri.

Drets i deures que es deriven de les relacions laborals en el mercat de

treball.

El contracte de treball i la negociació col·lectiva.

La matèria de Llatí 4t ESO té com a objectius principals conèixer la llengua i

la cultura llatines. Ens iniciarem amb l’estudi de la llengua llatina, perquè és

l’origen de les llengües romàniques; així entendrem millor la nostra llengua.

Estudiarem el vocabulari que usem habitualment i que procedeix del llatí

(llatinismes, expressions llatines). Aprendrem la cultura d’una civilització que

ens ha deixat moltes empremtes: on vivien els romans com es vestien, què

estudiaven, què menjaven, etc. Visitarem restes romanes, coneixerem alumnes

d’altres instituts que també fan llatí, visionarem alguna pel·lícula de tema

clàssic, descobrirem alguns mites. Trencarem el mite que diu que el llatí és

una llengua morta, perquè mai una llengua morta havia estat tan viva, perquè

perviuen el nostre llenguatge i en la nostra cultura.
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descripció:

Estudiar llatí serveix per: entendre millor la nostra llengua, facilitar

l’aprenentatge d’altres llengües romàniques com el francès o l'italià; entendre

vocabulari anglès; entendre els cultismes i neologismes de la majoria de les

llengües; tenir capacitat de síntesi i aprendre expressions llatines com ipso

facto; copsar el llenguatge científic com la taxonomia botànica o els

elements químics; ampliar el vocabulari per entendre millor el món; reforçar

les estructures gramaticals de qualsevol llengua; esdevenir persones cultes i

trobar l’eterna inspiració: en la literatura, art o el cinema per exemple.

Recomanacions i orientacions:

continguts:

A qui pot interessar l’assignatura? A qui vulgui fer un Batxillerat Humanístic i

Social. I dedicar-se a posteriori a estudis de llengües, periodisme, dret,

turisme o educació infantil i primària, per exemple.

Continuïtat:


