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L'examen està format per tres apartats:
A) 17 PREGUNTES PER DESENVOLUPAR → valor 7/10 → n'hi han tres tria'n una.
B) EXERCICIS → cada apartat val el mateix → valor 3/10
A) 17 PREGUNTES PER DESENVOLUPAR
TEMA 1. La raó de ser de l'economia.
Reflexiona sobre el concepte de necessitat i respon les preguntes següents:
1) En què es diferencien les necessitats primàries de les secundàries?
2) De quins factors depèn la manera en què satisfem les nostres necessitats?
3) Per què la percepció sobre l’escassetat econòmica varia d’uns països a uns altres?
4) En definitiva, amb què satisfem les nostres necessitats?
5) A l’hora de satisfer les nostres necessitats, per què els diners són el bé per excel·lència?

6. «Cada pistola que es fabrica, cada vaixell de guerra que es bota, cada coet que es dispara significa, en
últim terme, un furt a aquells que passen fam i no són alimentats.» Amb quin concepte econòmic
relacionaries aquesta frase de l’expresident dels Estats Units Dwight David Eisenhower (1890-1969)?
Raona la teva resposta.
TEMA 2. L'organització econòmica
7. Un forner treballa sis dies a la setmana i necessita vuit hores al dia per elaborar 48 pastissos. Quina és
la seva producció setmanal? Quina és la seva productivitat per cada hora de treball?
8. Quins avantatges i inconvenients deriven del fet que sigui l’Estat el que prengui totes les decisions en
un sistema d’economia de planificació centralitzada? Justifica la teva resposta.
9. Què és el creixement econòmic? De quins factors depèn que un país creixi econòmicament?
Explica’ls.
TEMA 3. Els decisors de l'economia
Contesta les preguntes següents relacionades amb els objectius empresarials:
10) Per què és més important la maximització de beneficis que la d’ingressos?
11) Per què el creixement és la tendència natural de les empreses?
12) Quin és el fenomen responsable de les grans aglomeracions industrials?
13) A què ens referim quan parlem de la responsabilitat social de les empreses?
14. Explica el flux circular de la renda entre els tres grans decisors de l'economia que hi ha a l'economia
mixta: empreses, sector públic i famílies. Fes la gràfica que ho il·lustri l'explicació.

TEMA 4. Producció i distribució
15.- Quan una economia és més eficient que una altra des del punt de vista productiu?
16.- Què és el cost de producció?
17.- Què és un cost fix? Un cost variable? I quin és el cost total de la producció?
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B) EXERCICI FPP.
1.- Al famós país Gominola on tothom vol anar-hi de vacances per dipositar els seus estalvis es
produeixen únicament dos bens. Les unitats de producció dels bens estan expressades en milers de
tones a l'any.
A
B
C
D
E
F
Xocolata
blanca
0
5
7
10
14
19
(eix 'x' de la
gràfica)
Xocolata
negre
16
11
7
4
2
0
(eix 'y' de la
gràfica)

Quan demano combinacions no facis únicament una marca al pla, anota les coordenades
1.a.- Dibuixa la gràfica corresponent a la Frontera de Possibilitats de Producció (FPP). Quin significat té
aquesta gràfica si és FPP.
1.b.- Assenyala les coordenades d'una combinació ineficient de producció. I digues per què és ineficient.
1.c.- Assenyala les coordenades d'una combinació inabastable de producció. I digues per què és
inabastable.
1.d.- Si decidim produir la combinació (10,4) [B,N] a quantes unitats haig de renunciar d'N per produir 4
més de B.
1.e.- El nou govern de Gominola, amb la finalitat d'atreure més estiuejants que dipositin més estalvis al
país, decideix produir més xocolata, per aquest motiu els enginyers inventen una màquina que permet
més producció. En el gràfic anterior, marca la nova FPP que aquí es descriu:
A
B
C
D
E
F
Xocolata
0
7
9
12
16
21
blanca (B)
Xocolata
18
13
8
6
4
0
negre (N)
1.f.- Assenyala un punt inabastable per la primera FPP i ineficient per la segona FPP.
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