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ECONOMIA
Sistema d’avaluació Setembre. Recuperació curs.
●

Examen: 60%

●

Dossier: 40% (s’han de realitzar totes les activitats per poder avaluar-lo).

●

El mateix dia de l’examen s’ha de lliurar al professor/a el dossier de les activitats. La
realització del dossier serà condició necessària per poder realitzar l’examen de recuperació.

DOSSIER
Portada, full en blanc, índex, pàgines numerades, enquadernat. Full en blanc també al final.
ACTIVITATS
1.- Consideres que quan acabis l’ESO hauràs acabat ja la teva formació i podràs començar una
activitat professional? Creus que en les circumstàncies actuals podràs mantenir una feina amb un
salari digne que et permeti treballar durant tota la teva vida laboral?
2. Què és l’esperit emprenedor?
3. De la llista següent assenyala quines són les característiques pròpies de l’esperit
emprenedor i quines no:
a) Busca maneres noves per fer les coses.
b) És observador i decidit.
c) Confia que el temps soluciona els problemes.
d) En el treball en grup, accepta la tasca que li diuen els altres i intenta fer-la bé.
e) Els canvis representen un repte per superar.
f) Els errors el deprimeixen i no ho torna a intentar.
4. Quines habilitats personals ha de tenir un emprenedor? Comenta-les.
5. Quines habilitats socials consideres que ha de tenir un emprenedor?
6. Posa l’exemple d’una actuació emprenedora que hagis tingut durant el curs.
7. Quines habilitats ha de tenir un líder? Indica, com a mínim, quatre.
8. Quan algú et parla i tu estàs pensant en una altra cosa o els arguments que has d’utilitzar per rebatre
el que et diu i defensar les teves idees són només excuses, s’està produint una comunicació fluida? Per
què? De qui és la responsabilitat? De què serveixen les “excuses”?
9. Què és l’autoocupació? Posa un exemple.
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10. Què és la formació complementària? Posa un exemple.
11. Pensa en tres possibles idees de negoci que, en la teva opinió, poden funcionar al barri on vius.
Justifica la teva resposta.
12. A una persona que té 17 anys i no té el graduat d’ESO quins itineraris formatius li recomanaries?
13. Confecciona un esquema on es puguin apreciar els diferents itineraris formatius que
porten a l’obtenció d’un grau universitari.
14. Confecciona un esquema on es puguin apreciar els diferents itineraris formatius que porten a
l’obtenció d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.
15. Una persona que vol buscar feina, a quines fonts d’informació pot recórrer?
16. Quines opcions d’internet coneixes per buscar oportunitats de treball?
17. Quines dades ha de contenir un currículum vitae?
18. Indica quins apartats són necessaris en un pla d’empresa, tot descrivint detalladament i amb
exemples, què s’ha d’indicar en cadascun d’ells.
19. Què és el mercat de treball?
20. Qui forma la demanda de treball? I qui l’oferta de treball? Posa un exemple.
21. Quina diferència hi ha entre el salari brut i el salari net? Si una persona té un salari brut de 1.500
euros i ha de pagar els impostos següents: unes deduccions de 135 euros per cotitzacions socials i de
250 euros per impostos d’IRPF, quin és el salari net?
22. A què es dediquen els impostos que es paguen per IRPF? I els què es paga per Seguretat Social?
23. Les dues funcions de les famílies són: a)oferir factors productius i b)consumir béns i serveis.
De les activitats següents que pot realitzar una família, classifica-les al teu quadern segons la seva
funció (a o b).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anar de vacances,
treballar en una botiga,
anar al cinema,
comprar una casa,
posar diners al compte corrent,
anar a comprar el mercat,
treballar de cambrer.
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24. Quina funció tenen, principalment, els diferents agents econòmics: famílies, les empreses i l’Estat
en l’economia?
25. Quina relació hi ha entre l’estalvi, el consum i la inversió?
26. Digues si les afirmacions següents són veritables o falses. Justifica les respostes:
a) En el moment en què paguem amb una targeta de crèdit fa falta que tinguem els diners disponibles
al compte.
b) Si paguem amb targeta de dèbit, fa falta que tinguem els diners disponibles al compte.
c) Per operar amb una targeta en un caixer cal tenir un número secret.
27. Indica 3 maneres diferents en què una persona o una empresa es pot finançar. Explica en què
consisteixen.
28. Resol els següents exercicis. S’ha de realitzar la línia del temps en tots els casos
1. Durant quant de temps s’ha d’imposar un capital de 25.000€ al 5% d’interès simple anual, per
convertir-se en 30.000€?
2. Calcula els interessos generats per un capital de 2.800 € col·locats a un 4% d’interès simple
anual, durant 7 anys.
3. En quina quantitat es transformaran 4000€ invertits a un interès simple del 5.5 % anual durant
9 anys?
4. Quina quantitat de diners hauríem d’ingressar en una entitat bancària al 5 % anual durant 5
anys per obtenir un capital final de 30000 €? Els interessos es retiren al final de cada any.
5. Una persona ingressa en un banc un capital de 4000 € al 6 % d’interès compost. Quant li
retornaran al cap de 10 anys?
6. Calcula els interessos que produeixen 10000 € que s’inverteixen al 7 % anual durant 10
mesos, suposant que els interessos s’acumulen i no es retiren fins el final.
7. Calcula quin capital inicial s’haurà de col·locar el 2.5% d’interès anual compost, si després de
3 trimestres obtenim 10.200€.
29. L’economia d’un país ha de decidir entre dedicar els seus recursos a la producció d’aliments o de
vestits. Les opcions entre les quals ha d’escollir són les següents
OPCIONS

ALIMENTS

VESTITS

A

10.000

0

B

9.400

1.000

C

7.810

2.460

D

6.580

3.260

E

5.040

4.100

F

3.200

4.840
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Es demana:
1. Representació gràfica de la FPP
2. Si hi haguessin punts fora de la frontera, què indicarien? Explica també quin significat tenen
els punts dins de la frontera, i els que estan sobre la frontera.
3. Defineix què és el cost d’oportunitat i calcula’ls segons el cas anterior.

30. D’on obté els ingressos el Sector Públic? En què els gasta? Busca casos reals de països on hi hagi
dèficit públic, i altres on hi hagi superàvit. En quins casos es donen cadascun d’ells?
31. Quin és un dels indicadors principals que ens fa referència al creixement econòmic? Busca
informació sobre com ha evolucionat a Espanya aquest indicador des de l’any 2000 al 2006 i des del
2007 al 2017. Calcula les variacions en ambdós casos.
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