DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

TASQUES D'ESTIU D'ECONOMIA
NOM:
Criteri de correcció general:
Es valorarà la presentació i la correcció ortogràfica.

Qualificació

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA
1. Indica en què es diferencien la macroeconomia i la microeconomia i digues de quin tipus són les
dades següents:
a) Pressuposts General de l'Estat
b) Producció del Sector Automobilístic
c) Renda disponible de cada família
d) Taxa d'atur anual nacional
2. Posa un exemple de cada tipus de béns classificats en funció de les característiques físiques i del
grau de transformació.
3. Relaciona cada concepte amb una de les opcions de la columna de la dreta:
• famílies
- en expansió, reduir la pujada de preus
• obsolescència
- decidir l'assignació i distribució
• sistema econòmic
- unitats econòmiques de consum
• fallades de mercat
- no hi ha gaire competència
• polítiques anticícliques
- Pèrdua de valor d'un bé
4. Explica el sistema econòmic tradicional, el sistema econòmic planificat i el sistema econòmic de
lliure mercat.
5. Defineix la variable relativa, variable fons i explica com es calculen.
6. Defineix variable relativa i variable absoluta.
TEMA 2: LA PRODUCCIÓ DE BÉNS I SERVEIS
1. Què és la producció? Explica els principals factors productius.
2. Com s'anomenen els béns que serveixen per produir altres béns?
3. Quines variables cal considerar per calcular la productivitat econòmica?
Són les mateixes que per calcular la productivitat tècnica? Explica-ho.
4. Quina és la frontera de possibilitats de producció? Com es calcula?

5. Esmenta tres activitats de cadascun dels sectors productius.

6. Explica si és el mateix producció que productivitat.
7. Indica les diferències entre els conceptes següents:
• Productivitat tècnica i productivitat econòmica
• Inversió en capital fix i inersió en capital corrent
• Combinació ineficient i combinació inassolible
• Població activa
• Productivitat global
8. Defineix els conceptes següents:
• Recurs renovable
• Eficiència
• Productivitat global
• Terciarització
• Arrendament
• Lloguer
9. Resol els problemes 22 (tot) i 23 (1r, 3r i 4t punts) de la pàgina 40 del llibre de text.
TEMA 3: ELS MERCATS I ELS AGENTS ECONÒMICS
1. Defineix els conceptes següents:
- Sector interior
- Risc financer
- Entorn específic
- Benefici
- Despesa pública
- Valor afegit
2. Posa un exemple de cadascun dels tipus de mercats en funció de la competència.
3. Respon:
a) Com es classifiquen els agents econòmics?
b) Quins riscos corren les empreses?
c) Quines variables cal tenir en compte per definir l'entorn genèric de l'empresa?
d) Quins àmbits té el sector públic a l'Estat espanyol?
4. Explica en què es diferencia cada parell de conceptes.
• Acord col·lusori tàcit i acord col·lusori formal
• Monopoli i oligopoli
• Impost, taxa i transferència
• Element material i element immaterial
• Monopsoni i oligopsoni

5. Si considerem el mercat de competència perfecta com l’ideal al qual han de tendir tots els
mercats, quins són els obstacles principals que impedeixen a les empreses accedir a un determinat
sector?
6. En quin tipus de mercat està justificada l’actuació del sector públic?
7. Quin és el flux circular de la renda?
8. Resol els problemes 19 i 20 de la pàgina 57 del llibre de text.

TEMA 4: LES DECISIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
1. Defineix els conceptes següents:
• Renda de les famílies
• Subsidi
• Nòmina
• Transferències
• Riquesa
2. Completa-ho.
• Patrimoni inicial + __________________________ = Patrimoni final
• Patrimoni net = ____________________________ - Passius
• ____________________________ = Salari brut – Deduccions
3. Indica en què es diferencia cada parell de conceptes.
• Consum i estalvi
• Prestació contributiva i prestació no contributiva
• Actius i passius
• Salari brut i salari net
4. Respon a les preguntes següents:
• Si s’adquireix una obra d’art, l’estalvi augmenta o disminueix?
• Quins efectes té el consum de les famílies a curt termini en una economia?
• De quins factors depèn que el salari sigui més alt o menys?
5. Explica la diferència entre actius reals i actius financers.
6. Esmenta tres ingressos, tres despeses fixes i tres despeses variables que s’haurien de tenir en
compte a l’hora de fer un pressupost familiar.

7. Què és l’IRPF? Quina funció té? Amb quina finalitat cobra l’Estat?

8. Quines partides contempla el salari brut mensual?
9. Resol els problemes 17 i 18 de la pàgina 75 del llibre.
TEMA 5: LES EMPRESES
1. Defineix els conceptes següents:
• Període mitjà de maduració
• Consell rector
• Aval
• Descobert en compte
• Resultat d’explotació
2. Explica les fonts de finançament que poden tenir les empreses.
3. Completa-ho ams els conceptes adequats:
a) Benefici de l’exercici + ________________________ = Resultat abans d’impostos
b) Resultat de l’exercici = Resultat d’explotació + _______________ - __________________
c) _____________________ - ____________________ =Resultat financer
4. Indica les diferències entre:
• Eficiència i eficàcia
• Microempresa i empresa mitjana
• Responsabilitat mancomunada i responsabilitat subsidiària
• Soci col·lectiu i soci comandatari
• Benefici i dividend
5. Contesta:
• Què passa amb el patrimoni d’un soci d’una societat col·lectiva que no pot fer front als
deutes?
• Per què les empreses el titular de les quals és una persona física tributen a l’IRPF?
• Com s’amortitza un préstec?
• Què és el Registre Mercantil?
6. Quines diferències hi ha entre els empresaris individuals i les societats?
7. Explica les diferències entre les societats limitades i les societats anònimes.

8. Classifica les empreses en funció de la titularitat
9. Classifica les empreses segons la seva mida i segons la seva presència geogràfica.
10. Resol els problemes 25, 33 i 34 de la pàgina 97 del llibre de text.

TEMA 6: EL CREIXEMENT ECONÒMIC
1. Defineix els conceptes següents:
• Exportacions netes
• Taxa d’ocupació
• Població inactiva
• PIB
2. Explica els mètodes de càlcul del producte interior brut.

3. Indica les diferències entre els conceptes següents:
• Atur cíclic i atur friccional
• Atur estacional i atur estructural
4. Respon:
• Quines són les fases dels cicles econòmics? Explica-les
• Com es classifica la població a l’EPA?
• Quines mesures es poden adoptar per reduir l’atur?
5. Calcula la taxa d’atur, si saps que la població activa és de 48.500.000 i l’ocupada, de 46.300.000.
Què significa aquesta taxa?
6. Resol els problemes 18, 20, 22 i 23 de la pàgina 113 del llibre de text.
7. Explica els diferents tipus de costos que té l’atur.

TEMA 7: LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
1. Defineix els conceptes:
• Dèficit públic:
• Deute públic:
• Corba de Lorenz
• Impost directe
• Política fiscal
2. Quins tres nivells d’equitat ha d etenir en compte l’Estat?

3. Quins costos té la desigualtat en la distribució de la renda?

4. Quins instruments té l’Estat per reduir les desigualtats?

5. Quins efectes negatius té la política fiscal?
6. Defineix: dèficit públic i deute públic.
7. Explica les fases del cicle pressupostari.
8. Els ingressos públics: explica els ingressos derivats d’operacions corrents.
9. Defineix:
• Lletres del tresor
• Bons de l’Estat
• Obligacions de l’Estat
• Prima de risc
10. Fer els problemes 23 i 25 de la pàgina 131 del llibre de text.

TEMA 8: ELS DINERS I ELS MITJANS DE PAGAMENT
1. Defineix els següents conceptes:
• Troc
• Pagaré
• Liquiditat
• Diner fiduciari
• Fallida
• Efecte contagi
• Targeta de crèdit
• Targeta de dèbit
• Xec
• Transferència
2. Defineix què són els diners i explica cadascuna de les fases de l’evolució dels diners amb un
exemple de cadascuna.

3. Escriu les fórmules de la rendibilitat, la capitalització i el descompte financer

4. Fes un esquema sobre els intermediaris financers i els tipus d’operacions que realitzen les entitats
amb els diners de les famílies.

5. Explica breument com es produeix el pànic bancari i què és l’efecte contagi.
6. Resol els problemes 1 i 3 de la pàgina 143.

7. Resol els problemes 2 i 4 de la pàgina 143, però calcula la rendibilitat en 1 any.

8. Resol els problemes 25, 26, 27 i 28 de la pàgina 151, calculant sempre la rendibilitat en 1 any.

