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The master-economist must possess a rare combination of gifts. He must be  

mathematician, historian, statesman, philosopher —in some degree. He must 

understand symbols and speak in words 

He must contemplate the particular in terms of the general and touch abstract and 

concrete in the same flight of thought. He must study the present in the light of 

the past for the purposes of the future. No part of man’s nature or his institutions 

must lie entirely outside his regard. He must be purposeful and disinterested in a 

simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near 

to earth as a politician.”1 

 

Keynes, John M. 1924. “Alfred Marshall, 1842-1924.” The Economic Journal 34 

(135): 311-372. 

 

  

                                                
1 “El mestre economista ha de posseir una rara combinació d’habilitats. Ha de ser matemàtic, historiador, estadista, 

filòsof —en certa mesura. Ha d’entendre els símbols i parlar amb paraules. Ha de contemplar el particular en termes 

d’allò general i tocar l’abstracte i el concret en un mateix pensament. Ha d’estudiar el present a la llum del passat 

per als propòsits del futur. Cap part de la naturalesa de l’home ni de les seves institucions ha de quedar completament 

fora de la seva consideració. Ha de ser intencionat i desinteressat en un mateix estat d’ànim tan distanciat i 

incorruptible com un artista, però de vegades tan a prop de la terra com un polític.” 
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1. Introducció 

1.1. Propòsit 

 

Els resultats que aquí presentem són una part del treball realitzat per un grup de persones entre 

les quals hi ha components del Seminari d’Economia Crítica Taifa, d’ATTAC Acordem 

(Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans) i de l’EBC (Economia 

del Bé Comú). Cal dir que aquest grup de persones està adherit a la Plataforma per a una Educació 

en Economía Crítica (PLEEC). 

Encara que les nostres procedències, formació i formes de pensar són diverses, ens uneix 

la  convicció que la visió neoliberal de l'economia, amb la seva racionalitat subjacent, és la 

dominant en el currículum escolar i no pas per la seva superioritat teòrica amb relació a altres 

concepcions econòmiques, sinó per una interessada imposició de propostes didàctiques amb les 

quals es concreta el currículum. Considerem, a partir de la nostra experiència com a docents de 

Secundària, que no és exagerat afirmar que la major part dels llibres de text escolars d'economia 

de l'ESO i el Batxillerat tenen un biaix ideològic unidireccional, estret, parcial i excloent, és a 

dir, que només ofereixen una única visió  de la realitat econòmica i una única solució dels 

problemes de la vida social. Tampoc no és aventurat dir que aquest biaix no és altre que el de la 

ideología neoliberal. Hi ha prou indicis que ens permeten conjecturar el predomini de la 

interpretació convencional de la realitat econòmica, el que converteix bona part del llibres de 

text en una mena de catecismes per a l'adoctrinament neoliberal. Per tant, per a aquells docents 

que reivindiquen una perspectiva crítica i una concepció pluralista de l'economia és imperatiu 

revertir l’imposat guió curricular de l'educació econòmica.  

La nostra pretensió no és només desemmascarar i deconstruir la parcialitat de la doctrina 

neoliberal en l’àmbit educatiu. També volem superar l’actual enfocament reduccionista des del 

neoliberalisme en l’ensenyament de l’economia obrint l’educació econòmica a altres visions. 

Creiem fermament que la perspectiva de l’economia crítica i la concepció pluralista de 

l’economia són les més honestes en l’ensenyament de les matèries d’emprenedoria, economia i 

economia d’empresa que s’imparteixen a la Secundària. I a més a més és una exigència ètica 

perquè els alumnes tenen el dret a rebre una educació objectiva i no dogmàtica que reflecteixi el 

pluralisme ideològic i el pensament crític que hi ha en la nostra societat. 

Per aquesta raó el propòsit que ens empeny a difondre el present treball és el de motivar un 
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desplaçament del marc conceptual avui dominant en l’ensenyament de l’economia a la 

Secundària per la seva unilateralitat i dogmatisme vers el pluralisme i l’anàlisi crítica, dues notes 

que segons el nostre parer haurien de presidir l’ensenyament de l’economia.  

Pel que fa a l'anàlisi crítica, la concepció de l’economia que assumim és la representada per 

l’anomenada economia crítica. Amb voluntat de síntesi, podem assenyalar els següents cinc 

postulats bàsics de l’economia crítica: 1) és una evidència que no hi ha una única interpretació 

dels fets econòmics: hi ha una pluralitat d’escoles i autors; 2) hi ha interpretacions que discrepen 

de la interpretació establerta per la ideologia neoliberal i que tracten d’establir un pensament 

econòmic alternatiu al que presideix l’economia convencional; 3) l’economia no és una 

disciplina neutral: cal integrar l’anàlisi del poder i les classes socials; 4) la presa de decisions 

econòmiques no hauria d’estar només en mans  dels experts: les decisions últimes haurien de ser 

polítiques; 5) l’evolució del pensament econòmic no és independent de l’evolució del sistema 

social: les teories econòmiques dominants legitimen el poder econòmic.  

Al nostre país, una contribució fonamental en la conceptualització de l’economia crítica i en la 

seva aplicació als anàlisis econòmics ha estat la de na Miren Etxezarreta. A les Conclusions del 

seu llibre de divulgació ¿Para qué sirve realmente… la economía?, publicat l’any 2015, ens 

assenyala les tres següents finalitats de l’economia crítica: 

1) "Serveix almenys per aprofundir en l'anàlisi de les veritables relacions econòmiques que 

s'estableixen entre les persones i les institucions i per propugnar una política econòmica 

que millori la societat i la sort de les persones que la formen. Però està limitada per no 

ser una construcció afí al poder” (2015:232). 

2) "Construeix un cos de pensament que recull les idees dels autors que no estan d'acord 

amb l'economia convencional i pretenen interpretacions alternatives a la realitat: 

postkeynesians, marxistes, institucionalistes, sraffians, regulacionistes, radicals 

americans, etc." (2015: 233). 

3) "Tracta de desvetllar el veritable caràcter del capitalisme (de naturalesa profundament 

injusta) i mostrar les conseqüències que per a les diferents classes socials té la seva 

evolució. (...) no és més que el primer pas per avançar cap a la construcció d'un altre tipus 

de societat més justa, igualitària i harmònica, però queda per davant la immensa tasca de 

com construir-la" (2015: 234-35). 
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I pel que fa al pluralisme, entenem que l’educació econòmica s’ha de fer sense ometre els dos 

primers postulats bàsics de l’economia crítica abans assenyalats. Òbviament un docent, en el seu 

exercici de la llibertat de càtedra, farà un ensenyament de l’economia des d’una determinada 

ideologia. Però el centre docent hauria de fomentar i preservar el pluralisme ideològic en el 

conjunt dels ensenyants d’economia. De fet, el pluralisme portat a la pràctica docent no significa 

que un mateix docent hagi de fer el seu ensenyament de l’economia atenent a les diferents teories 

i mètodes d’estudi existents, la qual cosa, a més a més, no seria factible a la Secundària. N’hi ha 

prou amb que expliciti el seu posicionament. Però el que cal garantir en un mateix centre docent 

és que hi hagi pluralisme econòmic, és a dir, que es faci una educació econòmica amb la 

coexistència de diferents concepcions de l’economia.  

I convé advertir aquí que el fet d’assumir els dos primers postulats bàsics de l’economia crítica 

no comporta necessàriament assumir el pluralisme ni com a economista ni com a ensenyament 

de l’economia. Aquests postulats reconeixen el pluralisme econòmic pel que fa a la coexistència 

de diferents interpretacions de la realitat econòmica i que algunes d’aquestes interpretacions són 

alternatives a la neoliberal, però no són principis normatius que exigeixin a l’economista i al 

docent adoptar una concepció pluralista. Així, per exemple, un economista marxista i un 

d’institucionalista es poden agrupar dintre de l’economia crítica, però sense que aquesta afinitat 

comporti un consens entre tots dos. I el mateix podem dir dels ensenyants d’economia que 

adoptin l’economia crítica perquè el seu posicionament ideològic és irreductible a altres 

enquadraments ideològics. D’aquí la importància que el pluralisme no és concebeixi com a una 

actitud unipersonal sinó com una dimensió del sistema educatiu que cal concretar en cada centre 

docent. 
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1.2. Punt de partida 

1.2.1. Educació financera per a les escoles de Catalunya (EFEC) 

La incorporació dels ensenyaments d’Economia i Empresa a l’ensenyament secundari obligatori 

neix com una iniciativa de l’EBTN (The European Banking & Financial Services Training 

Association), associació integrada per institucions de diversos països (entre les quals la 

“European Banking Federation” i la “Asociación Española de la Banca”) , amb la finalitat de 

millorar els coneixements financers dels ciutadans europeus i d’acord amb els dictàmens de la 

OCDE i la Comissió Europea. Així doncs, des del 2010 l’EBTN és l’encarregada d’estendre 

arreu d’Europa els programes d’educació financera.  

La iniciativa es concreta a Espanya amb el “Plan Nacional de Educación Financiera” que porta 

al govern de torn a encomanar la tasca a la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) i 

al Banc d’Espanya, com a reguladors del sistema financer. Tot i manifestar la voluntat d’un abast 

global, a la pràctica el Pla s’acaba concretant en el sistema educatiu, amb el doble objectiu de 

fomentar l’estabilitat i la confiança en el sistema financer (fortament qüestionat amb la crisi del 

2008) i d’afavorir el creixement econòmic. 

Fruit de l’assumpció de les competències educatives de la Generalitat, l’any 2012 els 

Departaments d’Ensenyament i d’Economia signen un conveni de col·laboració per posar en 

marxa un partenariat públic-privat amb l’IEF (Institut d’Estudis Financers) i una sèrie de Bancs 

(BBVA, Caixa Bank, Sabadell, Santander i Caixa d’Enginyers). Aquest conveni, conegut com a 

EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), té com a objectiu fer arribar aquesta 

formació a tots els centres educatius de Catalunya i de forma gratuïta.  

L’IEF, que és una fundació privada integrada a l’EBTN, és el que ha organitzat i coordinat el 

programa i ha realitzat els materials didàctics. El curs està estructurat en 5 tallers que impartiran, 

preferentment “voluntaris”, treballadors/es en actiu o jubilats de bancs i caixes. Els tallers 

responen als següents títols: 

● Gestió dels pressupostos personals 

● Planificació financera i estalvi a llarg termini 

● Com seleccionar productes financers d’estalvi i d’inversió 

● Com endeutar-se amb seny amb productes de crèdit. 
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● Consum intel·ligent. 

La Generalitat, amb l’Institut Català de Finances i l’Agència Tributària, posen els seus recursos: 

els instituts, la publicitat i l’ajut econòmic pertinent a disposició de l’EFEC. El Departament 

d’Ensenyament en fa una gran difusió entre els centres i en els mitjans de comunicació, 

plantejant-ho com una oportunitat perquè l’alumnat s'eduqui en finances i consum “intel·ligent”. 

No obstant l’observació i l’anàlisi dels materials, en els què el consum i l’endeutament són 

presentats com inevitables i desitjables, així com la presentació del sistema capitalista com a 

únic model econòmic possible, posen de manifest una manca de pluralitat i sentit crític 

imprescindible en tot procés educatiu. De fet, això és així perquè el veritable objectiu del 

programa  el podem trobar de forma ben explicita a l’informe de l’EFEC de juny del 2014 on 

s’afirma: “L’impuls de programes d’educació financera a través de voluntaris que siguin 

professionals o ex professionals de la banca i de serveis financers, pot aconseguir dos objectius 

alhora. En primer lloc apropar la cultura financera al client o futur client, perquè la transacció de 

productes o serveis es faci amb més eficàcia i amb menys incidències. I en segon lloc, pot 

convertir-se en un procediment perquè les entitats que s’hi involucrin recuperin prestigi, 

confiança, reputació i sigui un instrument eficaç d’RSC (Responsabilitat Social Corporativa)”. 

On són aquí els objectius educatius? La descodificació del text posa de manifest que l’objectiu 

bàsic del curs no és altre que “iniciar” ben aviat la captació de clients entre l’alumnat i orientar-

los de cara al seu negoci bancari, alhora que l’EFEC es una eina de màrqueting per netejar la 

imatge de les  entitats financeres justament desprestigiades.  

Explicaran els experts talleristes que la banca ha estat rescatada pel Govern –és a dir per tots/es 

nosaltres- i que molts dels milions que s’hi ha invertit no es recuperaran mai? (com efectivament 

ha succeït). O diran a l’alumnat quina relació hi ha entre aquestes xifres i les retallades en sanitat, 

educació, dependència, pensions...? Tampoc esperem que els mostrin   com ha aconseguit la 

banca els milers de pisos dels que són propietaris, sinó més aviat pensem que repetiran el conegut 

mantra que “hem viscut per sobre de les nostres possibilitats”. No faran cap autocrítica, ans al 

contrari culpabilitzaran la població de no saber-se administrar i d’estirar més el braç que la 

màniga. I invitaran a joves de 14 anys a pensar en un futur pla de pensions privat!!! 

Al document redactat per l’IEF, es justifica la necessitat de la presència de les entitats financeres 
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a l’aula perquè  

● els professors no tenen coneixements de finances bàsiques 

● molts d’entre ells no volen formar-se en nous temes i no confien en poder dominar el 

tema 

● no hi ha temps per introduir-ho al currículum oficial de les assignatures 

Les afirmacions i conclusions que presenta aquest document no és basen en cap estudi objectiu 

sobre el que creu o pensa el professorat de Catalunya. I si només són opinions, encara és més 

inacceptable que l’actual Departament d’Educació recolzi aquests arguments quan hi ha 

professorat especialista d’Economia que té coneixements i capacitats per impartir aquests 

continguts.  

1.2.4. Grup d’estudi de didàctica de l’economia (GEDE) 

El Grup d’Estudi de Didàctica de l’Economia (GEDE) es va constituir a la tardor del 2018. Les 

persones que van fundar aquest grup i que actualment en segueixen formant part són les següents: 

Mireia Claverol, Fèlix Pardo, Ferran Polo, Maria Rico, Joan Rovira i Santi Silva.  

El GEDE és una acció propositiva d’alguns membres que van participar activament en la 

Plataforma per una Educació en Economia Crítica (PLEEC) en representació d’alguns 

moviments socials i entitats.  Davant la demanda que van fer alguns docents en adreçar-se a la 

PLEEC de disposar de materials didàctics d’educació econòmica i financera des de la perspectiva 

de l’economia crítica, es va considerar la pertinència d’oferir alguna mena de recurs educatiu 

alternatiu. Amb la publicació l’any 2019 del dossier Economia crítica a l’aula. Propostes per a 

l’ensenyament obligatori, escrit per alguns membres del GEDE, es va considerar que no tenia 

sentit fer un treball que ja estava fet i es va optar per construir una eina complementària al llibre 

esmentat i que es pogués utilitzar per analitzar la presència del pluralisme econòmic i de 

l’economia crítica en els llibres de text i altres materials didàctics utilitzats en l’ensenyament de 

l’economia 

El GEDE és un grup d’estudi autònom, no està adscrit a cap institució ni forma part de cap 

programa de recerca. És semblant a un grup d'afinitat. I en conseqüència no té altres objectius 

que complir que els que els seus membres acordin. La temporització de les trobades dels 

membres del  grup varia en funció del pla de treball establert, des d’una sessió quinzenal a una 
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sessió bimensual. Le sessions de treball tenen una durada entre dues i tres hores, i hi ha dues 

dinàmiques de grup. Una dinàmica consisteix en realitzar i comentar les lectures proposades. I 

l'altra dinàmica consisteix en la realització d’un document col·laboratiu segons el pla de treball 

en el qual es registra l’aportació de cada membre del grup i es consolida el text resultant per 

consens. 

Durant els anys acadèmics 2018-2019 i 2019-2020 els seus membres es van reunir un cop al mes 

amb l'objectiu d'analitzar en cada sessió una de les 12 unitats del llibre d’economia de 4t ESO 

de l’editorial McGraw Hill. No es pot ignorar que existeix una àmplia oferta de llibres de text 

d’economia de 4t ESO. La decisió de començar per l'esmentat llibre es pot justificar perquè ens 

va semblar, per diferents testimonis de docents en actiu, que és el més utilitzat, el que major 

influència pot tenir en la configuració d'un determinat marc mental per a l’estudi de l’economia 

a la Secundària i el que millor pot representar el paper legitimador del sistema capitalista des 

dels centres docents. I al mateix temps que anàvem analitzant les unitats de l’esmentat llibre de 

text, anàvem conceptualitzant tot un seguit de criteris que facilitessin aquesta tasca. El treball 

que aquí presentem és el resultat de totes aquestes activitats efectuades des del 2018. 

Pensem que amb el present treball s’ofereix una eina útil per a l’anàlisi crítica dels llibres de text 

i d’altres materials didàctics sobre economia a la Secundària. Difícilment es pot arribar a 

incorporar la perspectiva de l’economia crítica a les aules si abans els ensenyants d’economia no 

prenen consciència dels biaixos ideològics neoliberals presents en la construcció del coneixement 

econòmic que dóna contingut al currículum que imparteixen i si, amb aquesta presa de 

consciència, no decideixen revertir el guió imposat en l’educació econòmica i financera. 

Aconseguir aquest canvi de mirada pedagògica i promoure una nova praxi docent és la finalitat 

que persegueix el GEDE. 
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2. L’ensenyament de l’economia a la Secundària 

L'educació econòmica s'integra en el currículum escolar en la dècada dels 90 del segle passat. I 

l'educació financera, si bé es troba dispersa entre les matèries de matemàtiques i economia, 

s'integra d’una manera específica a partir de la primera prova PISA del 2012 de competència 

financera. Constitueix, per tant, un àmbit de coneixement recent. Si a això li sumem la dificultat 

d'alguns dels seus continguts i el gran nombre d'activitats que es requereixen per al seu 

aprenentatge, és habitual que el material didàctic més utilitzat pels docents d'economia siguin els 

llibres de text escolars. 

Aquests manuals juguen un paper molt important en la configuració del marc mental per a la 

comprensió i interpretació de la realitat econòmica, i poden legitimar el sistema econòmic 

dominant ometent els problemes econòmics, socials i ecològics que pugui causar aquest sistema. 

En la mesura que els manuals d'economia desenvolupen, concreten i delimiten el currículum, 

han de garantir l'accés a la informació de manera objectiva i contrastada, així com el maneig de 

tota classe d'aparells conceptuals i escoles de pensament que permetin una aproximació el més 

comprensiva possible als fets estudiats, sense biaixos ideològics o bé explicitant els utilitzats. No 

obstant això, la major part dels manuals que tracten el currículum d'economia no garanteixen 

aquest dret de l'alumnat perquè són vehicles d'una sola ideologia, la neoliberal, que ha colonitzat 

la disciplina. 

Aquesta colonització de la ideologia liberal del currículum d’economia transcendeix la llei 

educativa vigent, amb independència del color polític del govern que l’aprovi. Això es pot 

constatar amb la LOMLOE, que es va aprovar el passat 15 de febrer del 2021 en Consell de 

ministres. No es troba en aquesta llei cap mesura que impedeixi aquesta colonització, malgrat el 

precepte constitucional, segons la doctrina del tribunal Constitucional, de realitzar un 

ensenyament científicament solvent. L’acrònim d’aquesta nova llei d’educació respon al 

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE, la qual recupera la LOE (Ley Orgánica 

de Educación), aprobada pel Govern de Zapatero l’any 2006 i que va ser derogada pel Govern 

de Rajoy l’any 2013, essent substituïda per la LOMCE (Ley Orgànica para la Mejora de la 

Calidad Educativa).  

Pel que fa a la modificació del currículum, l’organització i els objectius de l’ensenyament, el 

calendari de la implementació de la LOMLOE a la Secundària serà el següent: 1) per al curs 

2022-23: 1r i 3r curs de l’ESO i 1r curs de Batxillerat, i 2) per al curs 2023-2024: 2n i 4t curs de 

l’ESO i 2n curs de Batxillerat. Per tant, fins al curs 2022-23 es mantindrà el currículum establert 
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en la LOMCE. 

Cal advertir que al currículum vigent de la Secundària Obligatòria les matèries d’emprenedoria, 

economia i economia i emprenedoria es troben dins de l’àmbit de les ciències socials, però, a 

diferència del que passa amb altres matèries, no tenen competències bàsiques específiques; les 

seves competències venen de l’àmbit social i de l’àmbit matemàtic. Pel que fa a les competències 

bàsiques de l’àmbit social, aquestes s’agrupen només en les dimensions històrica, geogràfica, 

cultural i artística, i ciutadana. Es fa difícil d’entendre l’absència d’una dimensió econòmica en 

el currículum competencial davant el pes que tenen les matèries relacionades amb l’economia en 

el currículum i la creixent importància de l’educació financera en el mateix, tal com demostra la 

seva presència en les darreres proves PISA.  

Al currículum vigent del Batxillerat trobem el mateix dèficit curricular. Cap de les sis 

competències generals del Batxillerat tracta de manera específica l’economia, malgrat dir que 

aquestes competències “preparen per a la vida activa” i que “els currículums de les matèries 

expliciten les competències específiques que s'hi treballen”, les qual, convé recordar, es prenen 

de les dimensions competencials de l’àmbit social i de l’àmbit matemàtic. 

Fins la implementació de la nova LOMLOE a la Secundària Obligatòria (ESO), seguirem amb 

el currículum i l’organització acadèmica de la LOMCE, en la qual  tenim les següents matèries 

relacionades amb l’economia: 

 

I pel que fa al Batxillerat, tenim aquestes altres matèries: 
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Per últim, cal dir que en les modificacions de la LOMLOE del articles de la LOE relatius a 

l’organització dels cursos de la Secundària OBligatòria (el 24 en relació als tres primers cursos 

de l’ESO i el 25 en relació al quart curs de l’ESO), es diu que els alumnes podran cursar alguna 

matèria optativa que també es podrà configurar com a un treball monogràfic, un projecte 

interdisciplinar o de col·laboració amb un servei a la comunitat. Considerem que aquesta tercera 

configuració seria la més adient per ofertar una matèria optativa relacionada amb l’economia 

perquè permet l’aprenentatge de l’economia de manera experiencial i en contacte amb la realitat 

de l’entorn social del centre i dels agents econòmics implicats, la qual cosa afavoreix adoptar un 

enfocament pluralista i crític en l’estudi de l’economia. 
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3. El llibre de text Economia 4t ESO de McGraw Hill 

 

Per entendre com hem arribat a la anomenada “síntesi neoclàssica” que presideix la major part 

dels llibres de text d’economia, és il·luminadora aquesta explicació de Ricardo Molero Simarro 

(2016 : 69) 

 “Tratando ser un poco más específicos, también sería posible decir que la economía ortodoxa 

(mainstream economics) es el conjunto de teorías que se explican habitualmente en las 

universidades a lo largo y ancho del mundo en forma de cursos de microeconomía y 

macroeconomía. Un resumen de su contenido se puede encontrar en los manuales tan conocidos 

que han tomado el nombre de sus autores, como el Samuelson, el Blanchard o el Mankiw, por 

citar solo algunos. En concreto, lo que explican estos manuales no es sino un resumen más o 

menos didáctico de lo que en términos teóricos se conoce como la síntesis neoclásica: la 

integración del pensamiento marginalista (con sus razonamientos en términos de utilidad y coste 

marginal), del que se nutre la microeconomía desde finales del siglo XIX, con una versión más o 

menos pervertida del pensamiento keynesiano (la que se resume en las famosas curvas IS-LM), 

a partir del cual se formó la macroeconomía a mediados del siglo XX.” 

El paradigma econòmic neoliberal exposat en manuals universitaris i llibres de text escolars, com 

és el cas,  a títol d’exemple, de Principis d'Economia de Gregory Mankiw i Economia 4t ESO 

editat per Mc Graw Hill,  parteix del supòsit que els individus són uns subjectes "racionals" que 

maximitzen la utilitat  derivada del consum, sent el seu objectiu satisfer necessitats "il·limitades". 

Per la seva banda, les unitats  de producció --les empreses (considerades les úniques productores 

de riquesa)-- intenten maximitzar els  seus beneficis financers en el marc de la legalitat que 

estableix el sistema capitalista. En la majoria dels models econòmics del sistema capitalista, els 

subjectes  econòmics (concebuts com a unitats) operen en un espai abstracte, amb la conseqüent 

omissió dels contextos històrics, socials, institucionals i culturals, en el qual no hi ha relacions 

de poder entre grups socials, on el medi ambient no suposa una restricció essencial a l'activitat 

econòmica, com tampoc es consideren com a activitats econòmiques aquelles no monetitzades, 

malgrat ser essencials per a la reproducció social.  

Aquests manuals i llibres de text juguen un paper molt important en la configuració del marc 

mental per a la comprensió i interpretació de la realitat econòmica en la mesura que 

desenvolupen i estandaritzen el currículum i serveixen per legitimar el sistema econòmic 

dominant ometent els  problemes econòmics, socials i ecològics que pugui causar aquest sistema. 

De fet, aquesta mena de documents no garanteixen el dret de l'alumnat a rebre una educació 
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econòmica de manera objectiva i contrastada perquè són vehicles d'una sola ideologia, la 

neoliberal, que ha colonitzat l’ensenyament de l’economia. I el mateix podem dir pel que fa a 

l'accés i utilització de diferents eines conceptuals i escoles de pensament econòmic que permetin 

una aproximació la més plural possible als fets estudiats, sense biaixos  ideològics ocults o bé 

declarant la ideologia de la qual es parteix. 

Aquesta manera d’ensenyar l’economia legitima i promou en l'alumnat, de forma més o menys 

explícita i conscient, valors i  actituds consumistes, productivistes i extractores de recursos 

naturals sense cap límit, de tal manera que als instituts es rep  aquesta visió del món com si fos 

“l'única realitat imaginable, i el resultat d’una ciència empírica, neutral i objectiva. En les últimes 

dècades,  paral·lelament a la hipertròfia de l'activitat financera especulativa en relació a les 

magnituds de l'economia  "real" a la qual teòricament hauria de donar suport, aquesta visió 

interessadament esbiaixada de  l'economia ha incorporat un objectiu addicional: convèncer la 

ciutadania de les "bondats" de les activitats  financeres --crèdits, endeutament, etc.-- i de la seva 

necessitat i justificació per al normal desenvolupament d'activitats productives o de consum. 

D'altra banda, mitifica i exalta l'emprenedoria –que molt sovint en la pràctica no és més que 

precarietat laboral disfressada de treball autònom, amb mínimes responsabilitats per a les 

veritables empreses-- i l'èxit a qualsevol preu en els negocis, encara que això impliqui dur els 

salaris a la baixa fins a nivells de supervivència per a la majoria de treballadors i destruir el medi  

ambient. En aquesta visió es passa per alt l'equitat –el salari de cada un depèn de la seva  

«productivitat»--, per a la solidaritat i per a la cooperació, uns fenòmens que es consideren 

incompatibles amb la competitivitat i  l'eficiència.  

El primer contacte de l'alumnat amb la disciplina d'economia  es produeix en el segon cicle de 

l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb la matèria d’emprenedoria a 3r o 4t curs i amb la 

matèria d’economia a 4t curs. Però és amb la matèria d’economia de 4t curs quan els alumnes 

s’enfronten a l’estudi sistemàtic de la disciplina. A més a més, aquesta disciplina té continuïtat 

al Batxillerat, on és obligatòria a la modalitat de ciències socials. Aquest fet justifica que haguem 

triat un llibre de text de 4t curs de l’ESO com a objecte d’estudi per a les nostres reflexions. No 

ignorem que hi ha una àmplia oferta de llibres de text i per tant cal justificar la nostra elecció 

d'un títol determinat. Si  ens hem decidit per Economia 4t ESO editat per Mc Graw Hill és perquè 

vam considerar que és el més utilitzat pels docents, el que major influència té en la configuració 

d'una determinada comprensió de la disciplina entre l’alumnat i el que de manera prou explícita 

millor representa el marc conceptual legitimador del sistema capitalista. Per totes aquestes raons 
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considerem que l’esmentat llibre de text és un exemple paradigmàtic de l’ensenyament de 

l’economia als centres docents avui. 

Cal advertir que el nostre propòsit no es fer un estudi exhaustiu de tots els llibres de text 

d'economia de 4t curs de l'ESO, sinó focalitzar les nostres reflexions sobre l’actual ensenyament 

de l’economia a partir d’un llibre de text que sigui un exemple il·lustratiu i paradigmàtic. Convé 

recordar que el nostre  propòsit és cridar l'atenció dels docents sobre l'absència d'un enfocament 

crític i d'una concepció pluralista  en el tractament de la disciplina d'economia a la Secundària, 

així com sobre les conseqüències negatives que la unilateralitat doctrinal i metodològica en la 

construcció del coneixement econòmic té en el disseny institucional de la vida econòmica i 

social.  I el llibre Economia 4t ESO editat per Mc Graw Hill reuneix aquestes dues condicions. 
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4. Criteris per valorar l’ensenyament de l’economia 

L'estudi del llibre de text Economia 4t ESO de McGraw Hill ha posat en evidència omissions, 

fal·làcies i fins i tot errors conceptuals,  alhora que ens ha permès identificar valors i principis 

ideològics, subjacents o declarats. A partir dels resultats obtinguts hem elaborat uns criteris que 

poden ser utilitzats en l’ensenyament de l'economia i de disciplines afins com a un procediment 

efectiu per a l'anàlisi dels materials didàctics utilitzats i per a la reflexió de la pràctica docent en 

la mesura que facilita la valoració dels continguts de la disciplina, les activitats didàctiques que 

el docent proposa a l'alumnat i les eines conceptuals que el docent fa servir en relació a dos 

paradigmes: el de l’economia convencional avui dominant i el de l’economia crítica i el 

pluralisme econòmic pel que nosaltres apostem. 

Pel que fa al primer paradigma, l’ensenyament de l’economía convencional es caracteritza per 

una visió abstracta, atemporal, individualista, pretesament científica per la seva formulació 

matemàtica i quantitativa, separada d’altres disciplines, i que en darrer terme defensa el 

(des)ordre econòmic i les relacions de poder establerts i justifica les desigualtats i deteriorament 

de les relacions socials i del medi ambient com a inevitables o com a mals menors de l’actual 

sistema. I pel que fa al segon paradigma, l’ensenyament de l’economia crítica i del pluralisme 

econòmic que defensem es caracteritza per una visió multidisciplinar dels fets econòmics, que 

reconeix la inserció de l’activitat econòmica en un entorn material i un sistema social i polític 

concrets, que condicionen i expliquen els fenòmens econòmics. Òbviament els dos paradigmes 

definits són uns tipus ideals, una simplificació dels enfocaments realment existents, que han estat 

consensuats pels autors del present treball  per tal de facilitar l'anàlisi i caracterització del material 

pedagògic. Tots dos inclouen un gran nombre de variants i enfocaments amb divergències entre 

ells. Els paradigmes es concreten en un conjunt d’elements (descriptors, categories, aspectes, 

items o components) que consisteixen en els principis, les creences, les actituds, les posicions, 

etc. que millor caracteritzen les diferències en la visió de l’economia, els seus objectius, camp 

d’aplicació i metodología entre els dos paradigmes que contraposem, el convencional i el crític i 

pluralista. 

Els enunciats d'aquests criteris reflecteixen sovint els punts de vista, entre d’altres, de Miren  

Etxezarreta, referent al nostre país de l'economia crítica, i de Manfred Max-Neef, referent 

internacional de l'economia ecològica, i tots dos defensors d'una concepció pluralista de 

l'economia que transcendeix els  límits de l'organització disciplinària de l'economia 
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convencional. Aquests criteris són una mena de brúixola amb la qual els docents poden orientar-

se tant en el currículum oficial com en el currículum ocult, el qual té un pes tan important com 

aquell altre, i en virtut de la reflexió que generin poden ajudar a trencar la cadena de reproducció 

de la ideologia neoliberal, legitimadora del statu quo econòmic. 

Creiem fermament que l’educació econòmica ha de servir no només per interpretar el sistema 

econòmic, sinó també per transmetre valors i actituds de solidaritat, cooperació, consum 

responsable, respecte al medi ambient i sostenibilitat del planeta amb els quals l’alumnat podrà 

actuar en el futur com a persones conscients i responsables en els seus rols de productors i 

consumidors, eixamplant així el seu exercici de ciutadania. Considerem que a la Secundària 

l’educació d’aquests aspectes és del tot necessària, tant com els aspectes relatius al  coneixements 

i a la capacitació de caràcter tècnic o professional.  

Seguidament presentem el llistat dels criteris que han de permetre analitzar el grau de compliment 

d’una educació econòmica des de la perspectiva de l’economia crítica i des d'una concepció 

pluralista de l’economia en el material didàctic utilitzat en les classes, en particular en els llibres 

de text, i en la pròpia pràctica docent. Som conscients que aquest llistat es pot ampliar i que els 

seus enunciats poden ser millorats per fer-los més comprensius. De fet, agrairíem que els docents 

que facin ús d’aquest procediment aportin les seves reflexions fent palès així el potencial de la 

intel·ligència col·lectiva. 

I finalment cal observar que utilitzem la paraula “criteri” en el sentit d’un camp descriptiu de 

caràcter qualitatiu que permet explicar el que volem avaluar de l’ensenyament de l’economia per 

tal d’entendre l’impacte d’aquest ensenyament en l’aprenentatge de l’alumnat i en la 

conceptualització de l’economia en relació a un seguit de fenòmens que considerem claus. En 

aquest sentit, els criteris que proposem permeten analitzar els recursos educatius utilitzats, així 

com reflexionar sobre la pròpia pràctica docent per tal de valorar la seva orientació en matèria 

de pensament econòmic. Els enunciats dels criteris els expressem de manera interrogativa no 

tant per obtenir simplement una resposta afirmativa o negativa, sinó per interpel·lar al docent 

per tal que justifiqui la seva resposta i que aporti alguna evidència amb exemples manllevats dels 

recursos pedagògics utilitzats. 

Els criteris que proposem tenen dos llindars discursius: en primer lloc enunciem una categoría 

que assenyali el sentit del criteri i que li serveixi de títol, i en segon lloc enunciem amb més 

precisió el criteri en qüestió utilitzant la forma interrogativa. En relació al primer llindar 
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discursiu, hem agrupat els criteris en quatre blocs el títol dels quals consisteix en una categoria 

que subsumeix els sentits dels criteris compresos. En total proposem els 16 criteris següents: 

 

BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

1 

Contextualització històrica 

Quan s’expliquen els fets econòmics, s’adopta una visió sincrònica, com si totes les coses 

que ens trobem  en el present es tractessin de fenòmens fixos, estàtics, atemporals o 

fatídics, o pel contrari s’adopta una  visió diacrònica assenyalant els antecedents històrics 

i les seves conseqüències?  

2 

Biaixos ideològics 

Quan s’analitza un fet econòmic es distingeixen les afirmacions positives i contrastables 

d’aquelles que són judicis de valor?  

3 

Legitimació social 

Quan es tracta l'evolució d'un sistema econòmic (p. ex., el capitalista), s'omet l'evolució 

del pensament econòmic corresponent o en canvi es posen en relació els dos fenòmens, 

assenyalant el rol de legitimació social de les teories econòmiques en relació al poder 

econòmic, així com de les diverses  institucions de reproducció ideològica?  

4 

Escoles de pensament econòmic  

En la seqüència didàctica2 de l’ensenyament de l’economia s’utilitzen exemples i 

explicacions des d’una única escola de pensament (normalment la neoclàssica) o en canvi 

es contrasten diferents interpretacions d’altres teories econòmiques (ecològica, marxista, 

feminista, postkeynesiana,...)? 

                                                
2 Quan es defineix un concepte (p. ex .”economia”), s’explica un cas, un fet històric o un fenomen (p. 

ex. “crisi econòmica”), s’il·lustra l’exposició d’un contingut amb documents (imatges, textos, àudios, 
vídeos, etc.), es demana fer una activitat o resoldre un exercici, etc. 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5 

Mercat autoregulat o planificació col·lectiva 

Es considera que el mercat i els preus són el millor mecanisme per regular l’activitat 

econòmica o es valoren també d’altres formes de regulació? 

6 

Polítiques econòmiques 

Quan s’analitza el rol de l'Estat en el sistema econòmic, es para atenció a si les polítiques 

econòmiques que s’implementen  persegueixen l’interès general i el bé comú o bé 

persegueixen l’interès particular o d’uns determinats grups socials?  

7 

L’individu com a empresa de si mateix 

Quan s’analitza què determina el benestar individual i social s’atorga més pes a la 

responsabilitat individual o al sistema econòmic i a l’Estat? 

8 

Individualisme metodològic 

Quan es planteja la manera de resoldre qüestions econòmiques i socials, només es 

proposa una presa de decisions individual o també es proposa una presa de decisions 

col·lectiva?  

9 

Ciutadania i economia  

Quan es tracten propostes econòmiques, sobretot pel que fa a les necessitats fonamentals 

de la població, només es té en compte als experts en economia o també es dóna veu a 

experts d'altres disciplines, així com a moviments socials, comunitats i població afectada 

en general?   
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

10 

Relacions de poder 

Pel que fa a les relacions econòmiques i socials entre els diversos agents que intervenen 

en el  mercat, s’ometen o bé s’integren les relacions de poder inherents al sistema 

econòmic i social que es manifesten en fenòmens com el patriarcat, l’estratificació de la 

població en classes socials, les desigualtats o determinades externalitats (contaminació, 

efectes en la salut, malbaratament de recursos)? 

11 

Altres mecanismes de dominació 

Quan s’analitzen els fenòmens com ara la globalització, la financiarització o el 

capitalisme de plataforma, s’invisibilitzen els mecanismes o dispositius de dominació o 

bé es desvetllen i es consideren les seves causes estructurals?  

12 

Competitivitat o cooperació 

La forma de relació que es dóna com a normal entre les persones, agrupades o 

individualment, acostuma a presentar-se en forma de competitivitat o més aviat com a 

cooperació? 

13 

Propietat i gestió 

Quan s’exposen les formes de propietat i de gestió, només es consideren les formes 

privades i públiques o també es consideren, en una proporció semblant, les formes de 

propietat i de gestió col·lectives, comunitàries i comunals?  

 

BLOC IV.- SOSTENIBILITAT 

14 

Necessitats humanes 
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Quan es tracta la qüestió de les necessitats humanes, s’identifiquen amb els desitjos o es 

distingeixen de manera que es pugui prioritzar la satisfacció de les necessitats?  

15 

Externalitats 

Quan s’analitzen les qüestions econòmiques relatives a la producció, el creixement 

econòmic i la  globalització en relació a la propietat privada, s’ometen les externalitats 

negatives i les qüestions  relatives a la sostenibilitat ecosocial (equitat social i 

sostenibilitat ecològica) o pel contrari les inclouen?  

16  

Progrés 

La idea que es dóna del progrés d’una societat es basa únicament en  el creixement 

econòmic i l’increment constant de la productivitat o es tenen en compte altres elements 

de “bon viure” com la satisfacció de les necessitats bàsiques o la sostenibilitat social i 

ecològica?
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7. Anàlisi dels criteris proposats 

Nom del criteri 

 

 

 

Enunciat del criteri 

 

Explicació del criteri Idea força del criteri des del 

paradigma de l’economia 

convencional dominant 

Idea força del criteri des del 

paradigma de l’economia crítica i 

el pluralisme econòmic 

I. PENSAMENT ECONÒMIC 

1.Contextualització històrica 

 

Quan s’expliquen els fets 

econòmics, s’adopta una visió 

sincrònica, com si totes les 

coses que ens trobem  en el 

present es tractessin de 

fenòmens fixos, estàtics, 

atemporals o fatídics, o pel 

contrari s’adopta una  visió 

diacrònica assenyalant els 

antecedents històrics i les seves 

conseqüències?  

 

L’economia i les disciplines 

socials, en general, han de 

contextualitzar-se en el temps i 

el lloc on s’apliquen. Si bé és 

legítim intentar desenvolupar 

conceptes i teories generals 

d’aplicació amplia, no es pot 

donar per suposat que els 

conceptes i teories 

econòmiques siguin 

habitualment generalitzables ni 

tinguin una validesa universal. 

L’economia neoclàssica abusa 

sovint de conceptes i teories, 

expressades en forma 

abstracta i matemàtica a les 

que se'ls hi pressuposa una 

validesa universal i 

atemporal. 

  

La comprensió de la realitat de l’avui 

és impossible sense tenir en compte 

els processos històrics que ens han 

portat a aquest avui. La majoria de les 

diverses escoles i corrents de 

l’economia crítica rebutgen la 

pretensió de validesa universal i 

atemporal de l'anàlisi econòmica 

convencional i fins i tot qüestionen la 

seva consideració com a ciència.  

2. Biaixos ideològics 

 

Quan s’analitza un fet 

econòmic es distingeixen les 

Cal reconèixer que les nostres 

percepcions, actituds, posicions 

En el cas de l’economia 

neoliberal alguns d’aquests 

Moltes de les «escoles» econòmiques 

crítiques se centren precisament en 
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afirmacions positives i 

contrastables d’aquelles que 

són judicis de valor?  

 

i  anàlisis venen influïdes pels 

nostres interessos, ideologia i 

prejudicis. Fins i tot la pretesa 

neutralitat i equidistància es 

pot considerar un 

posicionament ideològic.  

 

Pràcticament totes les escoles i 

teories econòmiques han 

defensat els interessos de 

determinades classes socials o 

elits amb poder (església, 

esclavistes, terratinents, 

burgesia industrial,  financers, 

estats socialistes reals, etc.).  

 

El problema rau en negar o 

intentar ocultar aquest biaix 

ideològic i en que aquest 

ocultament no consisteix 

simplement en una omissió, 

sinó en una argumentació 

ilògica.  

biaixos son: racionalitat dels 

individus que accentua la 

cerca de l’interès individual, 

major eficiència dels agents 

privats que dels públics, 

capacitat d’autoregulació dels 

mercats, pensar que l’èxit 

econòmic és el resultat de 

l’esforç individual i les 

desigualtats son  

responsabilitat dels individus 

o dels països. 

 

També identifica l’anàlisi 

econòmica amb les posicions 

ideològiques neoliberals de 

les elits en política 

econòmica, 

 

El suposat consens al voltant 

de la doctrina neoliberal 

només és el resultat de la 

relació de poder i la 

criticar/rebutjar el que consideren 

biaixos de l’economia convencional 

neoclàssica dominant, en quan 

tendeix a justificar els valors del 

sistema capitalista i es presenta com a 

única visió o teoria vàlida.  

 

Les corrents crítiques solen deixar 

clar de quina visió, ideología o relat 

de la realitat parteixen i quins grups i 

interessos socials defensen. 
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manipulació de les 

consciències. 

3. Legitimació social 

 

 

 

 

Quan es tracta l'evolució d'un 

sistema econòmic (p. ex., el 

capitalista), s'omet l'evolució 

del pensament econòmic 

corresponent o en canvi es 

posen en relació els dos 

fenòmens, assenyalant el rol de 

legitimació social de les teories 

econòmiques en relació al 

poder econòmic, així com de 

les diverses  institucions de 

reproducció ideològica?  

Hi ha diverses formes 

d’influència entre el sistema 

polític i les relacions de poder 

a la societat, d’una banda, i el 

coneixement i les activitats 

intel·lectuals, i de generació i 

difusió del coneixement, per 

l’altra. La legitimació  social es 

refereix a la possible utilització 

del coneixement pretesament 

científic i objectiu per recolzar 

el status quo i les relacions de 

poder o els interessos de 

determinats grups socials.  

Tendeix a presentar 

l’economia com una 

disciplina científica, objectiva 

i neutral, basada i legitimada 

en el mètode científic i 

l’evidència  empírica, fins i 

tot quan la realitat no 

coincideix amb el model 

aplicat. 

 

Reconeix la influència que tenen les 

relacions i lluites de poder econòmic i 

polític en l’aparició i difusió de 

determinats escoles i teories 

econòmiques com a mecanisme de 

legitimació social i eina de poder.  

 

  

4. Escoles de pensament econòmic 

 

 

En la seqüència didàctica de 

l’ensenyament de l’economia 

s’utilitzen exemples i 

explicacions des d’una única 

escola de pensament 

(normalment la neoclàssica) o 

En economia i en la majoria de 

disciplines científiques i 

socials coexisteixen 

habitualment diverses escoles 

de pensament teòriques i 

ideològiques i diversos 

Predomina la idea que pel que 

fa referència a l’economia hi 

ha una única teoria o 

explicació verídica o superior, 

concretament, la síntesis 

neoclàssica i les polítiques 

Planteja la validesa i interès de 

diversos enfocaments alternatius, 

posicions i escoles per analitzar i 

entendre la realitat econòmica  i una 

pluralitat de respostes basades en 

interpretacions alternatives de la 
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en canvi es contrasten diferents 

interpretacions d’altres teories 

econòmiques (ecològica, 

marxista, feminista, 

postkeynesiana,...)? 

paradigmes (Thomas Kuhn, 

The structure of scientific 

revolutions, 1962). 

neoliberals que pretenen fer 

derivar de l’esmentada síntesi. 

 

 

realitat, que estan en funció de les 

finalitats que es volen aconseguir i de 

les preguntes que es volen respondre. 

II. PRESA DE DECISIONS 

5. Mercat autorregulat o 

planificació col·lectiva 

 

Es considera que el mercat i els 

preus són el millor mecanisme 

per regular l’activitat 

econòmica o es valoren d’altres 

formes de regulació? 

 

Han existit i existeixen 

variades concepcions sobre 

l'organització de l'economia, 

l’assignació dels recursos i la 

presa de decisions. Les 

diferents formulacions,  grosso 

modo, són avui  el resultat de la 

combinació i del major o 

menor pes de cadascun dels  

pols de les següents 

dicotomies: 

mercat/planificació; 

individu/col·lectivitat; 

centralització/descentralització; 

estat/societat (civil). 

 

La teoria neoclàssica / 

neoliberal dominant 

argumenta que la millor opció 

per a organitzar l'activitat 

econòmica, assignar els 

recursos i prendre decisions 

econòmiques es que els 

individus (o les unitats de 

consum/famílies) i les unitats 

de producció/empreses 

jerarquitzades) interaccionin i 

establint contractes 

“lliurement” i de manera 

(aparentment) 

descentralitzada a través dels 

mercats, orientant seves 

L’economia crítica té en compte la 

major complexitat dels mecanismes 

de presa de decisions i reconeix la 

importància del paper de l’estat en 

l’economia no tan sols per adreçar les 

falles de mercat, sinó també per 

assumir la governança, és a dir, 

definir i prendre les grans decisions 

del sistema econòmic en interès i 

representació de la  societat (Mariana 

Mazzucato, El estado emprendedor, 

2014). 

Considera diverses formes de sistema 

econòmic com opcions legítimes i 

vàlides, de les quals es pot i cal 

aprendre, independentment del poder 
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decisions en funció del seu 

interès personal i dels preus.  

 

L’estat s’hauria de limitar a 

unes funcions mínimes 

essencials que garantissin el 

funcionament dels mercats. 

Altres formes d’acció 

col·lectiva, pública o de 

l’estat tal sols es justifiquen 

en els casos en que el mercat 

no funciona o és ineficaç i 

s’ha de limitar a corregir les 

falles de mercat.  

econòmic i polític de les 

corresponents nacions. Així mateix 

considera les diverses formes d’unitat 

econòmica existents i possibles: 

economia domèstica i de cures, 

economia social i cooperativa, etc. 

6. Polítiques econòmiques 

 

 

Quan s’analitza el rol de l'Estat 

en el sistema econòmic, es para 

atenció a si les polítiques 

econòmiques que 

s’implementen  persegueixen 

l’interès general i el bé comú o 

bé persegueixen l’interès 

particular i d’uns determinats 

grups socials? 

La política econòmica, tal com 

queda definit a Vikipèdia, és el 

conjunt d'estratègies i accions 

que formulen els governs i en 

general l'Estat per conduir i 

influir sobre l'economia dels 

països. Aquesta estratègia està 

constituïda pel conjunt de 

mesures, lleis, regulacions, 

Pressuposa que les polítiques 

econòmiques persegueixen 

l’interès general i el bé comú. 

Pressuposa sovint que en 

molts temes tan sols hi ha una 

política adequada o possible, 

imposada pels fets o pels  

organismes internacionals, 

generalment orientades a 

Reconeix que tots els grups socials 

tenen objectius propis i sovint 

mútuament conflictius i que les 

polítiques que s’apliquen reflecteixen 

la interacció d’aquests conflictes i 

l’equilibri de poders. 

Fan paleses les contradiccions entre 

els objectius declarats/teòrics de les 

polítiques i els seus efectes reals, així 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsidi&action=edit&redlink=1
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 subsidis i impostos que alteren 

els incentius econòmics per 

obtenir unes finalitats o 

resultats econòmics específics. 

 

actuar sobre l’oferta. El seus 

objectius prioritaris son el 

creixement de la producció i 

del consum, reducció de l’atur 

i el control del dèficit i la 

inflació.  

 

com les agendes ocultes i el paper de 

l’Estat com a instrument 

d’acumulació del capital i legitimació 

de les desigualtats de poder i riquesa. 

 

7. L’individu com a empresa de si 

mateix 

Quan s’analitza què determina 

el benestar individual i social 

s’atorga més pes a la 

responsabilitat individual o al 

sistema econòmic i a l’Estat? 

Adam Smith i els neoclàssics 

tradicionals entenen el mercat 

com un espai de circulació de 

les mercaderies regulat pels 

preus on els individus, guiats 

pel càlcul racional i l'interès 

optimitzen les seves conductes 

en tant que agents econòmics  

per obtenir-ne la màxima 

satisfacció i benestar. Ja no es 

tracta tant d'un afer de càlcul 

racional com de posar el 

mateix subjecte en situació de 

mercat, de manera que la 

racionalitat de l'empresa 

En la lògica de l'homo 

economicus i de 

l'individualisme metodològic 

es fa recaure els pes del 

benestar personal i social en 

les decisions individuals, tot 

emfasitzant  valors com la 

meritocràcia, la desconfiança 

en el paper de l'estat i en les 

ajudes i subvencions de l'Estat 

del Benestar.  El 

neoliberalisme redissenya 

parcialment aquest model 

establint que l'individu ha de 

governar-se a si mateix com  

A més d'identificar diversos factors 

condicionants de la conducta 

individual o el valor de la cooperació 

-ja tractats en l’indicador 7 sobre 

l'individualisme metodològic- es 

diferencien de l'economia 

convencional  per un element ètico-

polític  en el que les prioritats estan 

regides per les necessitats i la 

millora de la vida de les persones -un 

fi en si mateix- en contraposició a un 

model econòmic que no pot garantir-

les en subordinar-ho tot a la 

competitivitat i el benefici, propis de 

la lògica de l’empresa. Es denuncia la 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsidi&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Impost


 

28 

envaeix totes les esferes de la 

vida i l'acció humana 

individual. 

una empresa que competeix 

venent els seus serveis en el 

mercat. L'emprenedoria passa 

a ser la dimensió constitutiva 

de l'ésser humà i tots els 

àmbits de la vida (educació, 

amistat, matrimoni, activitats 

socials, oci...) s'han de 

contemplar com un procés de 

valorització del propi "capital 

humà”. 

hipocresia de retallar ajudes a les 

persones, però no a empreses. 

8. Individualisme metodològic Quan es planteja la manera de 

resoldre qüestions 

econòmiques i socials, només 

es proposa una presa de 

decisions individual o també es 

proposa una presa de decisions 

col·lectiva?  

 

L'individualisme metodològic 

és un plantejament 

reduccionista de les 

anomenades Ciències Socials, 

entre les quals l'Economia, que 

explica tots els fenòmens 

socials  pel comportament i les 

creences dels individus, de 

manera que els canvis socials 

no serien res més que la suma 

de les decisions dels 

particulars, deixant de banda 

La economia convencional és 

un clar exponent de 

l’individualisme metodològic. 

El comportament de la 

societat es concep com la 

suma de comportaments 

individuals que encara que 

estiguin motivats per 

l'egoisme i el propi interès, 

contribueixen al benestar de 

la societat. El paper de l’Estat 

es veu con subsidiari, es 

La majoria de les diverses escoles i 

corrents de l’economia crítica 

rebutgen la concepció ultra-

individualista de l’economia 

convencional i destaquen el paper 

condicionant de la societat, la història 

o els grups en les conductes 

individuals, emfasitzant, segons 

l’escola, algun o diversos aspectes 

(classe, gènere, institucions, 

cultura…) i la cooperació enfront 

l'egoisme.  
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els factors històrics, socials, 

institucionals, culturals, de 

classe, de gènere etc. que 

condicionen la conducta 

individual. 

justifica en situacions en que 

el comportament individual es 

ineficaç. 

 

En termes normatius la 

sobirania del consumidor 

implica acceptar que 

l’individu és el millor jutge 

del seu propi interès i 

benestar. L’economia 

convencional accepta fins i tot 

la necessitat de la 

interdependència, però 

mediada pel mercat   

9. Ciutadania i economia 

 

 

Quan es tracten propostes 

econòmiques, sobretot pel que 

fa a les necessitats fonamentals 

de la població, només es té en 

compte als experts en 

economia o també es dóna veu 

a experts d'altres disciplines, 

així com a moviments socials, 

Les qüestions econòmiques 

afecten a tota la ciutadania, que 

en una democràcia hauria de 

tenir un paper més determinant 

en relació al dels experts 

econòmics, especialment pel 

que fa a la definició de 

prioritats i preferències socials.  

Tendeix a presentar 

l’economia com un tema molt 

complex, que s’ha de deixar 

en mans d’experts -

governamentals o no-, 

organitzacions econòmiques -

sovint internacionals-  i 

empreses, de funcionament 

molt jerarquitzat, donant  

Accepta la legitimitat i viabilitat de la 

participació dels ciutadans en general 

en l’establiment de prioritats, 

definició de opcions econòmiques i 

socials i similars, especialment pel 

que fa els valors implicats en les 

polítiques i les decisions. També  pot 

concebre altres formes d’organització 

empresarial, com, per exemple, 
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comunitats i població afectada 

en general?   

 

sovint per obvi que davant 

d'algunes situacions tan sols 

hi ha una solució possible. 

 

L'individu no es concep com 

un subjecte de drets, en tant 

que ciutadà, que li donarien 

accés a certs béns i serveis 

relacionats amb la protecció 

social, sinó un emprenedor 

que estableix "contractes" i 

transaccions amb altres 

emprenedors. 

l’autogestió o la democràcia 

econòmica. Posa en primer pla els 

drets socials i laborals. 

III. INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

10. Relacions de poder 

 

 

 

 

Pel que fa a les relacions 

econòmiques i socials entre els 

diversos agents que intervenen 

en el  mercat, s’ometen o bé 

s’integren les relacions de 

poder inherents al sistema 

econòmic i social? 

Les relacions econòmiques i 

socials entre els diversos 

agents que intervenen en el 

mercat estan mediatitzades per 

relacions de poder que es 

manifesten en fenòmens com el 

patriarcat, l’estratificació de la 

població en classes socials, les 

Les relacions de poder 

generalment s’ignoren en 

l’anàlisi econòmica. Els 

individus tipificats sota la 

categoria «homo 

economicus» de l’economia 

convencional no estan 

diferenciats per nivell de 

Les relacions de poder s’integren en 

l’anàlisi econòmica. De fet  

l’economia política tradicional ja ho 

integrava, però amb el marginalisme i 

la generalització dels enfocaments 

lògic-matemàtics, van sortir del nucli 

de l'anàlisi econòmica. 
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desigualtats i manca 

d’oportunitats, o determinades 

externalitats (contaminació, 

efectes en la salut, 

malbaratament de recursos). 

Les relacions de poder 

determinen i són determinades 

en part per factors econòmics. 

renda, classe social, grups de 

poder, relacions familiars, etc. 

 

 

 

11. Altres mecanismes de dominació 

 

 

 

Quan s’analitzen els fenòmens 

com ara la globalització, la 

financiarització o el 

capitalisme de plataforma, 

s’invisibilitzen els mecanismes 

o dispositius de dominació o bé 

es desvetllen i es  

consideren les seves causes 

estructurals?  

Fenòmens com la 

globalització, la 

financiarització o el 

capitalisme de plataformes 

digitals impliquen nous 

mecanismes de dominació 

(poder) i despossessió, que es 

basen en el control i l’asimetria 

de la informació, la propietat 

intel·lectual, l’accés a la 

cultura, etc 

 

L'anàlisi econòmica dominant 

tendeix a ignorar-los i fins i 

tot els invisibilitza. Això és 

coherent amb els objectius de 

legitimació de les desigualtats 

creixents dels sistemes 

capitalistes i del domini 

d’unes classes socials. 

L’individualisme metodològic 

i el llenguatge formal-

matemàtic faciliten que els 

mecanismes de dominació i 

poder quedin fora de l'anàlisi 

Alguns dels principals objectius de 

les diverses escoles i tendències 

d’economia crítica són  

desvetllar les desigualtats existents, 

els mecanismes de dominació i les 

causes estructurals que les generen i 

mantenen. 
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12. Competitivitat o cooperació 

 

 

La forma de relació que es 

dóna com a normal entre les 

persones, agrupades o 

individualment, acostuma a 

presentar-se en forma de 

competitivitat o més aviat com 

a cooperació? 

Les relacions entre les 

persones, agrupades o 

individualment, es presenten en 

la realitat del sistema econòmic 

de moltes formes: en forma de 

relacions fonamentalment 

jeràrquiques i de competència 

o, alternativament, com a 

relacions de col·laboració i 

cooperació. 

 

Predomina l’aspecte 

individualista i competitiu. Es 

pressuposa que la 

competència entre individus 

dins de les unitats productives 

o entre empreses en el mercat 

és el que genera la innovació, 

el progrés i el benestar 

creixent de la societat. 

S’accepta que la cerca egoista 

de l’interès individual dóna 

com a resultat el benestar 

col·lectiu, encara que aquest 

no sigui la veritable motivació 

dels subjectes econòmics. 

Enfasitza la cooperació i l’acció 

col·lectiva tant entre persones com 

entre estats com a mitjans per assolir 

el bé comú, tot reconeixent la 

complexitat de les relacions entre 

subjectes i grups humans. 

13. Propietat i gestió 

 

 

 

Quan s’exposen les formes de 

propietat i de gestió, només es 

consideren les formes privades 

i públiques o també es 

consideren, en una proporció 

semblant, les formes de 

propietat i de gestió 

Els drets de propietat 

estableixen la relació entre els 

individus i els recursos a través 

d’institucions com l’herència, 

les relacions de poder i drets 

dels individus dins de les 

unitats productives  

 

Només es plantegen, com a 

formes de propietat i gestió, 

les formes privades o 

públiques. No s’analitza a 

fons les implicacions de 

l’existència, legitimitat i 

formes de propietat. Han estès 

la legitimitat de la propietat 

Consideren un ventall més  ampli 

d’opcions col·lectives: cooperativa,  

comunal, ... i defensa el seu interès i 

necessitat pel benestar social. 
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col·lectives, comunitàries i 

comunals?  

 privada a un nombre creixent 

d’aspectes de la vida social: 

salut, educació, habitatge, 

coneixement, cultura, noves 

tecnologies, Big Data,... 

IV. SOSTENIBILITAT 

14. Necessitats humanes 

 

 

 

 

Quan es tracta la qüestió de les 

necessitats humanes, 

s’identifiquen amb els desitjos 

o es distingeixen de manera 

que es pugui prioritzar la 

satisfacció de les necessitats?  

 

En general, totes les escoles 

econòmiques accepten que 

l’objectiu últim de l’activitat 

econòmica i de la producció és 

la satisfacció de les necessitats 

dels individus i de la societat. 

 

Considera que les necessitats 

venen donades i són externes 

al camp de l’anàlisi 

econòmica, que no s’ha de 

preocupar per explicar-les ni 

jutjar-les. No sol distingir 

entre necessitats i desitjos, ni 

entre necessitats més o menys 

essencials o legítimes.  

Incorpora l’anàlisi de les necessitats 

en economia i qüestiona  que siguin 

il·limitades i independents del 

sistema productiu. Per a l’economia 

crítica aquest supòsit -al servei de 

l’acumulació de capital i de 

beneficis- aboca a un model de 

creixement sense límit, consumista i 

productivista que prescindeix de les 

externalitats negatives, socials i 

ecològiques. 

 

A diferència de l’economia 

convencional, es plantegen les 

necessitats bàsiques des de 
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l’enfocament dels drets humans i fins 

i tot dels valors constitucionals.  

15. Externalitats  

 

 

 

 

 

Quan s’analitzen les qüestions 

econòmiques relatives a la 

producció, el creixement 

econòmic i la  globalització en 

relació a la propietat privada, 

s’ometen les externalitats 

negatives i les qüestions  

relatives a la sostenibilitat 

ecosocial (equitat social i 

sostenibilitat ecològica) o pel 

contrari les inclouen?  

 

El sistema econòmic està insert 

en el món físic, bàsicament, el 

medi ambient, entorn natural o 

planeta, d’on treu la major part 

dels recursos productius i a on 

llença el rebuig posterior als 

processos de producció i 

consum. 

 

Tradicionalment l'anàlisi 

econòmica ha passat per alt la 

dependència i l’impacte 

negatiu del sistema econòmic 

sobre l’entorn. El flux circular 

de la renda –en la seva versió 

convencional-  presenta el 

procés productiu  com si no 

depengués de l’entorn i com 

si el creixement no tingués 

límits i fos potencialment 

autosostenible, sempre que hi 

hagi necessitats i demanda 

solvent per comprar la 

producció; i normalment 

ignora les externalitats que la 

producció i el consum 

imposen a tercers o a la 

societat present i futura. 

Qüestiona la idea que el creixement 

il·limitat sigui imprescindible per 

aconseguir la plena ocupació, el 

progrés i el benestar socials, fins i tot 

que sigui possible. Posa un fort 

accent en criticar el consumisme i el 

malbaratament de recursos 

consubstancial al sistema capitalista.  

Es preocupa per les externalitats 

negatives que genera el sistema 

capitalista: desigualtat i pobresa (en 

una concepció més àmplia que la 

mera consideració economicista del 

nivell d’ingressos), destrucció del 

planeta, patologies individuals i 

socials... 
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16. Progrés 

 

La idea que es dóna del progrés 

d’una societat es basa 

únicament en  el creixement 

econòmic i l’increment 

constant de la productivitat o 

es tenen en compte altres 

elements de “bon viure” com la 

satisfacció de les necessitats 

bàsiques o la sostenibilitat 

social i ecològica? 

 

Aquest concepte està molt 

lligat a què considerem que és 

el benestar, el valor econòmic 

i, en general, l’evolució 

desitjable del sistema 

econòmic i de la societat, en 

general.  

L’enfocament convencional 

sol identificar progrés amb el 

creixement econòmic 

material; i més concretament 

amb l’evolució del PIB, que 

quantifica béns i serveis 

monetitzables. És un 

enfocament productivista i 

consumista inherent als 

sistemes guiats pels interessos 

d’acumulació de guanys, 

riquesa i poder per part de les 

classes dominants 

 

Els enfocaments crítics solen veure el 

creixement de la producció i consum 

material com un mitjà, més que com 

un fi, i són conscients dels efectes 

negatius del creixement sobre 

l’entorn i la qualitat de vida de la 

societat actual i de la sostenibilitat del 

planeta per a les generacions futures.  

Els objectius últims del procés 

econòmic es plantegen, per exemple, 

en termes del flux de satisfacció o 

benestar social que se’n deriva (N. 

Georgescu-Roegen) i, més enllà de la 

riquesa material i monetitzable, es 

tenen en compte altres elements de 

“bon viure” com la satisfacció de les 

necessitats bàsiques o la sostenibilitat 

social i ecològica, la qual cosa 

implica una distribució i accés 

equitatiu a la riquesa i recursos 

generats. 
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9. Conclusions. 

El llibre de text Economia 4t ESO de l'editorial Mc Graw Hill que vàrem analitzar sembla un 

resum força simplificat dels continguts que trobem al manual universitari Principis d'Economia 

de Gregory Mankiw, el més utilitzat en les Facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials 

del món occidental. És el relat de referència de l'escola de pensament neoliberal. Hem de 

ressaltar que el biaix ideològic trobat és més gran del que podíem sospitar en un llibre de text 

escolar. Les  falsedats de moltes afirmacions, juntament amb innombrables omissions, mostren 

un cinisme i una  arrogància del que se sap "pensament dominant" dins del "there is not 

alternative".  

Convé recordar que Mc Graw Hill és la sisena editorial educativa del món després de la seva 

fusió amb Cengage el maig de  2019, amb uns ingressos combinats de 3.220 milions de dòlars 

el 2018. (La primera editorial al 2018 va ser  Pearson amb uns ingressos de 5.360 milions de 

dòlars). I també és pertinent advertir que Standard and Poors, la segona agència de qualificació, 

està controlada per MC Graw Hill3. Segons diu Jaume Asens d’aquesta empresa, «aunque 

fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis  de bonos y stocks, también 

tiene negocios en el mundo educativo y editorial». I el mateix autor ens recorda que el seu 

president, Harold Mc Graw Hill III, és el secretari general de Bussiness Roundtable, «un 

poderoso y  conservador lobby patronal de Estados Unidos, que ha presionado con éxito, entre 

otras, para evitar una  mayor regulación de la agencias».4  

Cadascun dels capítols d’aquest llibre s'introdueix amb un resum dels seus continguts i amb un 

breu relat de ficció amb la  pretensió de facilitar una primera aproximació vivencial al tema del 

capítol. Hem constatat que són textos  molt simples, alguns fins i tot absurds, però contenen 

una evident càrrega ideològica en la qual es manifesten l'individualisme metodològic, la 

competitivitat, la idea de l'empresari com a únic generador de  riquesa, l'absència de relacions 

de poder entre grups o classes socials, etc.  

En tot el contingut del llibre es posen de manifest els principis ideològics neoliberals. Com a 

mostra  podríem esmentar la definició que és dóna de necessitat: "Una necessitat és el desig 

                                                
3 L’actual agència de qualificació creditícia Standard & Poor’s Global, Inc. fins 2016 es deia McGraw-Hill Financial, Inc., 

fins 2013 es deia McGraw-Hill Companies i des de 1966 fins 1995 es deia McGraw-Hill, Inc.  
4https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-euskadi-noticias-tres-agencias-de-calificacion-con-grandes-

intereses-en-sus-entranas/ (Consultat el 22-01-2021) 

 

https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-euskadi-noticias-tres-agencias-de-calificacion-con-grandes-intereses-en-sus-entranas/
https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-euskadi-noticias-tres-agencias-de-calificacion-con-grandes-intereses-en-sus-entranas/
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d'obtenir alguna cosa  que ens falta". S'identifica la necessitat amb el desig. I com que es 

pressuposa que els desitjos són  il·limitats, s’arriba a postular que els recursos són escassos i 

que les necessitats són infinites, per la qual cosa els recursos mai poden cobrir les necessitats i 

per regular el seu consum cal transformar-los en mercaderies subjectes a un preu. 

S'ometen de manera sistemàtica valors que tinguin a veure amb la cooperació, l'ajuda mútua o 

la  solidaritat com a solucions per abordar els problemes socials. Així, a l'abordar els tipus de 

propietat  empresarial només es reconeixen la privada i la pública i s’ometen la col·lectiva, la 

comunitària i la comunal. I quan es parla de les cooperatives se les presenta com "les formes 

d'empresa més  problemàtiques per arribar a acords", adjudicant una connotació clarament 

negativa a la descentralització del poder i les relacions horitzontals en l’administració que les 

caracteritza. 

Els resultats obtinguts ens permeten afirmar que una part de l’educació econòmica a Catalunya 

està esbiaixada envers uns valors individualistes i d’exaltació de l’èxit econòmic personal, així 

com cap  a l’acceptació acrítica de les pautes de productivitat depredadora i de consumisme 

irracional característiques de l’actual fase dels capitalismes financer i de plataformes, 

responsables de la degradació del planeta i de les desigualtats i tensions socials entre els 

individus i entre els països. 

Tanmateix, seria arbitrari generalitzar aquests resultats de la nostra anàlisi al conjunt de llibres 

de text escolars i materials didàctics sense l’anàlisi corresponent. I no podem ometre que hauria 

estat més solvent fer la nostra anàlisi d’altres llibres de text, així com d’altres materials 

didàctics ja que hi ha docents que no utilitzen llibres de text. Cal dir, no obstant això, que 

aquesta anàlisi pendent de fer no representaria un gran esforç ni un llarg període de temps si 

s’apliquen els criteris proposats, es selecciona una mostra representativa de documents i es 

compta amb la participació d’alguns docents que facin servir diferents llibres de text i altres 

materials didàctics. La nostra conjectura és que els resultats no seran gaire diferents dels 

exposats aquí. Pero entenem que no té massa sentit que aquesta anàlisi la fem nosaltres i no els 

docents implicats. S’han fet estudis semblants en altres disciplines i amb altres temàtiques per 

part de grups d’experts i no ha tingut cap repercussió significativa en la manera d’ensenyar la 

disciplina en qüestió. En aquest sentit, entenem que el canvi en l’educació econòmica exigeix 

la participació activa dels ensenyants d’economia perquè només així es poden apropiar del 

currículum de la seva disciplina i desenvolupar-lo des de la perspectiva de l’economia crítica i 
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d’una concepció pluralista de  l'economia. D’aquí la nostra voluntat d’oferir un llistat de criteris 

que pugui ser aplicat per cada docent directament o bé motivar la elaboració de llistes 

alternatives que es considerin més adients. 

Per una altra banda, també entenem  que és del tot necessari promoure des de les 

administracions educatives i des d’altres  entitats que agrupen col·lectius docents una formació 

del professorat específica en economía crítica i plural a l’aula què possibiliti el coneixement 

d'altres escoles de pensament  econòmic, així com la creació de nous continguts i activitats 

curriculars per tal d’enriquir l’educació econòmica que avui es fa.  El recent dossier Economia 

crítica a l'aula. Propostes per a l'ensenyament obligatori, elaborat pel Seminari  d'Economia 

Crítica Taifa i publicat per Rosa Sensat, representa una bona pràctica en l’acció formadora 

proposada. 
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ANNEX 

Exemples d’aplicació dels criteris en el llibre de text Economia 4t ESO de Mc Graw Hill 

 

Per tal de mostrar l’aplicació dels criteris que acabem d’enumerar i analitzar, considerem 

pertinent presentar alguns exemples extrets del llibre de text Economia 4t ESO editat per Mc 

Graw Hill. Les unitats didàctiques que conté aquest llibre són les següents: 

 

Unitat 1. Economia, la ciència útil 

Unitat 2. Producció i creixement 

Unitat 3. Mercats i empreses 

Unitat 4. L'empresa en el seu context 

Unitat 5. Planificació financera 

Unitat 6. Salut financera 

Unitat 7. Els diners i les seves formes 

Unitat 8. Producció i preus 

Unitat 9. El mercat de treball 

Unitat 10. Les comptes de l'Estat 

Unitat 11. El comerç internacional i la Unió Europea 

Unitat 12. La globalització i els desequilibris de l'economia mundial 

 

I per facilitar la lectura dels exemples seleccionats presentem la següent taula: 

 

BLOC CRITERI EXEMPLE  

I 

PENSAMENT ECONÒMIC 

1 

Contextualització històrica 

1,. Unitat 12, p. 212 

2.- Unitat 12, p. 212 

2 

Biaixos ideològics 

1.- Unitat 1, p. 12 

2.- Unitat 1, p. 10 

3 

Legitimació social 

1.- Unitat 10, p. 174 

2.- Unitat 10, p. 179 

4 

Escoles de pensament 

econòmic 

1.- Unitat 1, p. 11 

2.- Unitat 3, p. 50 

3.- Unitat 3, p. 51  

II 

PRESA DE DECISIONS 

5 

Mercat autoregulat o 

planificació col·lectiva 

1. -Unitat 9, p. 154 

2.- Unitat 9, p. 154 

3.- Unitat 9, p.157 

4.- Unitat 9, p. 161 

5.- Unitat 3, p. 40 

6.- Unitat 3, p. 47 

6 

Polítiques econòmiques 

1.- Unitat 10, p. 170 

2.- Unitat 10, p. 173 
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3.- Unitat 10, p, 177 

7 

L’individu com a empresa de sí 

mateix 

1.- Unitat 9, p. 154 

2.- Unitat 9, p. 161 

 

8 

Individualisme metodològic 

1.- Unitat 1, p. 10 

9 

Ciutadania i economia 

1.- Unitat 2, p. 24 

 

III 

INTERACCIONS DELS 

AGENTS ECONÒMICS 

10 

Relacions de poder 

1.- Unitat 2, p. 28 

2.- Unitat 3, p. 46 

3.- Unitat 7, p.120 

11 

Altres mecanismes de 

dominació 

1.- Unitat 12 p.206 

2.- Unitat 12 p. 208 

12 

Competitivitat o cooperació 

1.- Unitat 12, p. 221 

13 

Propietat i gestió 

1.- Unitat 4, p. 60 

2.- Unitat 4, p. 61 

IV 

SOSTENIBILITAT 

14 

Necessitats humanes 

1.- Unitat 1, p. 8 

2.- Unitat 6, p. 102 

 

15 

Externalitats 

1.-Unitat 10, p 172 

16  

Progrés 

1.- Unitat 2, p. 22 

2.- Unitat 9, p. 162 

3.- Unitat 3, p. 46  

 



 

44 

BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

1. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  

Exemple 1.1. (Unitat 12, pàg. 212) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

1. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  

Exemple 1.2. (Unitat 12, pàg. 212) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

2. BIAIXOS IDEOLÒGICS 

Exemple 2.1. (Unitat 1, pàg. 12) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

2. BIAIXOS IDEOLÒGICS 

Exemple 2.2. (Unitat 1, pàg. 10) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

3. LEGITIMACIÓ SOCIAL   

Exemple 3.1 (Unitat 10, pàg.174) 

 

  

 

BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

3. LEGITIMACIÓ SOCIAL 
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Exemple 3.2 (Unitat 10, pàg.179) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

4. ESCOLES DE PENSAMENT ECONÒMIC  

Exemple 4.1. (Unitat 1, pàg. 11) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

4. ESCOLES DE PENSAMENT ECONÒMIC 

Exemple 4.2. (Unitat 3, pàg. 50) 
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BLOC I.- PENSAMENT ECONÒMIC 

4. ESCOLES DE PENSAMENT ECONÒMIC 

Exemple 4.3. (Unitat 3, pàg. 51) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 

Exemple 5.1 (Unitat 9, pàg. 154) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 

Exemple 5.2 (Unitat 9, pàg. 154) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 
Exemple 5.3 (Unitat 9, p.157) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 
Exemple 5.4 (Unitat 9, p. 161) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 

Exemple 5.5 (Unitat 3, p. 40) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

5.  MERCAT AUTOREGULAT O PLANIFICACIÓ COL·LECTIVA 

Exemple 5.6 (Unitat 3, p. 47) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

6. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 

Exemple 6.1. (Unitat 10, pàg. 170) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

6. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 

Exemple 6.2. (Unitat 10, pàg. 173) 

 

 

BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 
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6. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 

Exemple 6.3. (Unitat 10, pàg. 177) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

7. L’INDIVIDU COM A EMPRESA DE SI MATEIX  

Exemple 7.1 (Unitat 9, pàg. 154) 

 

 

BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 
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7. L’INDIVIDU COM A EMPRESA DE SI MATEIX  

Exemple 7.2. (Unitat 9, pàg. 161) 

 

 

 

 

BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 
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8. INDIVIDUALISME METODOLÒGIC  

Exemple 8.1. (UNITAT 1, pàg. 10) 
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BLOC II.- PRESA DE DECISIONS 

9. CIUTADANIA I ECONOMIA 

Exemple 9.1. (UNITAT 2, pàg. 24) 

 

 

 



 

66 

BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

10. RELACIONS DE PODER  

Exemple 10.1. (Unitat 2, pàg. 28) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

10. RELACIONS DE PODER 

Exemple 10.2 (Unitat 3, p. 46) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

10. RELACIONS DE PODER 

Exemple 10.3. (Unitat 7, p.120) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

11. ALTRES MECANISMES DE DOMINACIÓ  

Exemple 11.1. (Unitat 12, pàg. 206) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

11. ALTRES MECANISMES DE DOMINACIÓ  

Exemple 11.2. (Unitat 12, pàg. 208) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

12. COMPETITIVITAT O COOPERACIÓ  

Exemple 12.1. (Unitat 12, pàg. 221) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

13. PROPIETAT I GESTIÓ  

Exemple 13.1. (Unitat 4, pàg. 60) 
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BLOC III.- INTERACCIONS DELS AGENTS ECONÒMICS 

13. PROPIETAT I GESTIÓ  

Exemple 13.2. (Unitat 4, pàg. 61) 

 

 

BLOC IV.- SOSTENIBILITAT 
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14. NECESSITATS HUMANES 

Exemple 14.1. (Unitat 1, pàg. 8) 
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BLOC IV SOSTENIBILITAT 

14. NECESSITATS HUMANES 

Exemple 14.2. (Unitat 6, 102) 
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BLOC IV SOSTENIBILITAT 

15. EXTERNALITATS 

Exemple 15.1. (Unitat 10, p. 172) 
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BLOC IV.- SOSTENIBILITAT 

16. PROGRÉS 

Exemple 16.1. (Unitat 3, pag, 22) 
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BLOC IV.- SOSTENIBILITAT 

16. PROGRÉS 

Exemple 16.2. (Unitat 9, p. 162) 
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BLOC IV.- SOSTENIBILITAT 

16. PROGRÉS 

Exemple 16.3. (Unitat 3, p. 46) 
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