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Deures per Setembre
Per complementar la nota de la convocatòria extraordinària de setembre en un 25% demano
que feu una transcripció a ma dels exàmens i altres exercicis que he penjat al Moodle.
Al Moodle de les assignatures d'Economia, i d'Economia de l'empresa trobareu dues carpetes: "Exàmens" i "Altres deures". En aquesta última carpeta hi han uns deures comuns a totes
dues assignatures. Ho he fet així per la importància del tema que es tracta.
A la carpeta "Exàmens" trobareu els exàmens que he plantejat els dos cursos que he impartit
classe en aquest Institut. Els cursos 2013-14 i 2014-15. A cada examen n'he fet dos fitxers, un
amb solucions i l'altre sense solucions. Ara bé, el fitxer amb solucions no conté totes les solucions a l'examen. Per aquest, motiu n'has de solucionar els exercicis. Normalment no conté les
solucions quan es tracten de preguntes teòriques, perquè la mateixa ja està al llibre de text,
que hauria de ser la teva guia per realitzar correctament la teva feina.
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Transcriu a mà tots els fitxers penjats.
Quan es demanen gràfiques, pots dibuixar-les o bé fer servir l'eix de coordenades que
normalment he desat a l'examen sense solucions. Si et vols entretenir, les pots dibuixar tu mateix. Això sí, posa a cada eix de coordenades quina unitat representa.
Si alguna resposta a alguna pregunta meva és millorable, fes-ho tu. Sempre trobaràs
més informació al llibre o a la Wikipedia.
Alguns exercicis et pot ajudar a fer-los qualsevol botiga del poble. No ho dic de bromes. Ells saben bé com funcionen els marges comercials i l'IVA.
Si trobes alguna falta d'ortografia, corregeix-la. No acostumo a fer-ne de molt grosses,
però sempre s'escapa alguna.
No t'ho deixis per l'últim dia, perquè aproximadament hi ha unes 20 hores de feina.
L'examen al setembre sortirà d'aquests altres exàmens. Pot ser amb algun altre número. Però essencialment serà el mateix.
Pensa que no és una condemna ni una penitència, tot el que aprenguis ara tinguis
economia ó empresa, o totes dues, et servirà per aprendre i entendre millor el segon
curs de batxillerat.

Molta sort. Gaudeix de l'estiu, però estudia una mica cada dia per no perdre l'hàbit.
Arreveure.

Joan Carles Viñolas

