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Nom___________________CORRECCIÓ______________________________________ 

 

L'examen està format per tres apartats: 

A) PREGUNTES → hi han 16 preguntes i cadascuna val el mateix → valor apartat 6/10 

B) EXERCICI FPP → hi han 7 preguntes i cadascuna val el mateix → valor apartat 4/10  

 
A) PREGUNTES 

 
TEMA 1. La raó de ser de l'economia. 

 

1.- Pel que fa a les necessitats i a la manera de satisfer-les: quines necessitats comunes tindries amb algú 
que ha viscut fa cents anys? I quines diferències? 
 
Resposta: 
Les necessitats comunes serien les bàsiques: aliments, vestit i sostre; les diferències estarien en les 
secundàries o associades al nostre context: oci (videojocs), comunicació (mòbils), interactivitat 
(Internet), etcètera. 
 
2.- Què és l'escasetat econòmica. I busca un exemple que aclareixi per què diem que l’escassetat 
econòmica és relativa al moment històric que vivim, a la cultura, a la religió, a la regió geogràfica, etc. 
 
Resposta: 
L’escassetat econòmica és relativa en la mesura que sempre necessitem més que no pas tenim. Si ens 
conforméssim amb el que tenim, no estaríem escassos i segurament seríem més feliços, però no és el 
més habitual. Forma part de la naturalesa humana aquest punt ambiciós que sempre el porta a intentar 
millorar la seva situació. Per exemple, encara que aconseguim un augment del sou que rebem dels 
nostres pares sempre ens resultarà insuficient en relació amb els nostres desitjos, per la qual cosa 
sempre intentarem aconseguir nous increments. 

 
3.- «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. 
 
Resposta: 
Es relaciona amb el concepte de cost d’oportunitat. Els països, en destinar els seus recursos a armament 
estan deixant de produir aliments i altres mercaderies, amb les quals resoldrien els problemes del Tercer 
Món. 

 
4.- Què és la microeconomia i què és la macroeconomia? 
Resposta: 
La microeconomia és la part de l'economia que analitza individualment els agents econòmics, així com 
les diverses relacions existents entre aquests, i la macroeconomia s'ocupa de l'economia en el seu 
conjunt. 
 
5.- Descriu breument què és la producció, la distribució i el consum? 
 
 

TEMA 2. L'organització econòmica 

 
6.- 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 o també anomenat comunista? Justifica la teva 
resposta. 
 
Resposta: 
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L’avantatge és que l’Estat cobreix les necessitats bàsiques de la població i els inconvenients són 
l’excessiva burocratització (que necessita l’Estat per a controlar el sistema), així com la falta de senyals i 
incentius per a saber si la realitat es correspon amb allò planificat. 
 
7.- Què és el creixement econòmic? De quins factors depèn que un país creixi econòmicament? 
Explica’ls. 
 
Resposta: 
El creixement econòmic és l’increment de la producció de béns i serveis d’una societat en un període 
determinat de temps. Hi ha dues maneres de créixer econòmicament: augmentar la quantitat de factors 
de producció i/o millorar la productivitat. 
- Més factors de producció. Per incrementar la producció de béns calen més recursos, per exemple més 
treballadors, més instal·lacions i més diners. 
- Més productivitat. Comptant amb els mateixos mitjans, és a dir, el mateix nombre de factors de 
producció, podem produir més unitats. Llavors seríem més eficients i, per tant, més productius. 

 
TEMA 3. Els decisors de l'economia 

 
8.- 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 il·lustri l'explicació. 

 
Contesta les preguntes següents relacionades amb els objectius empresarials: 
9.- Per què el creixement és la tendència natural de les empreses? I què és el fenòmen de la Sinergia? 
10.- Què és la Responsabilitat Social Corporativa? 
 
Resposta: 
b) Les empreses tendeixen a créixer perquè, gràcies a l’experiència, cada cop es tornen més 
competitives i necessiten mercats més grans per a donar sortida als seus productes. 
d) Ens referim a la responsabilitat social corporativa, la integració voluntària per part de les empreses de 
les preocupacions socials i mediambientals. 
 

11.- Què són els impostos i perquè els estableix l'Estat? Argumenta la resposta. 
 
12.- Què vol dir consumir un producte? 
 

TEMA 4. Producció i distribució 

 
13.- Dues empreses fabriquen magdalenes: el Convent de Monges Vedrunes de Salamanca, i 
Magdalenes Tendres SL de Badalona.  Seguint la màxima ora et labora (prega i treballa) les Monges 
dediquen quatre hores diàries a pregar i quatre a treballar. Produeixen a la setmana 7.000 unitats 
emprant 63 hores de feina. La seva elaboració els representa un cost de 2.500 euros. L'empresa de 
Badalona només es dedica a treballar i té una producció a la setmana de 10.000 unitats emprant 113 
hores de feina. I els representa un cost d'elaboració per unitat de magdalena de 0,25 €.  

1. Quina de les dues empreses té més producció? 
2. Quina de les dues empreses té més productivitat? 
3. Quina de les dues empreses és més rendible fent una anàlisi únicament a partir dels seus 

costos?  

 
14.- Quan una economia és més eficient que una altra des del punt de vista productiu? 
 
15.- Què és el cost de producció? 
 
16.- Què és un cost fix? Un cost variable? I quin és el cost total de la producció? 
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C) EXERCICI FPP. 

 

Tens un gràfic en full a banda on poder anotar les coordenades o convinacions de producció 

 

1.- El famós país Espanyisland és un bon lloc on viure. Però donada la seva prosperitat altres 
països envejosos i enemics del món lliure volen conquerir-lo. Per aquest motiu, ha de dissuadir 
a aquests enemics fabricant armes. I alhora, ha de procurar mantenir el benestar de la seva 
població construint hospitals per la gent més necessitada. Si destina recursos per a una cosa 
els ha de deixar de destinar per a l'altra.  
 
El President del Govern d' Espanyisland ha consultat amb un Consell de savis i persones doctes 
en economia i li han plantejat diferents possibilitats de producció. Les diferents possibilitats 
que li han plantejat al 1990 són les següents: 
 

FPP 1990 
     

 
FUSELL 0  3.000  6.000  8.000  

 
HOSPITAL 9  7  4  0  

 
Passats els anys Espanyisland ha prosperat encara més. Però també els seus enemics. Per la 
qual cosa a l'any 2014 el President del Govern ha tornat a demanar consell. Les diferents 
combinacions de producció que li han plantejat el Consell de Savis ha estat aquesta: 
 

FPP 2014 
 

      

 
FUSELL 0  3.000  6.000  9.000  12.000  14.000  

 
HOSPITAL 22  21  17  12  8  0  

 
Respecte a la Frontera de Possibilitats de Producció de  1990: 

B.1.- Dibuixa la gràfica. Què és la FPP? 
B.2.- Assenyala al gràfic les coordenades d'una combinació ineficient de producció. Quines 
coordenades has escollit? I digues per què és ineficient. 
B.3.- Assenyala al gràfic les coordenades d'una combinació inabastable de producció. 
Quines coordenades has escollit? I digues per què és inabastable. 

Respecte a la FPP 2014: 
B.4.- Dibuixa la gràfica.  
B.5.- El President del Govern decideix  la combinació (12.000,8). És a dir, fabricar 12.000 
fusells i 8 hospitals. Ara bé, si decidís renunciar a fabricar 12.000 fusells per 9.000 fusells, 
quants hospitals més podria construir el País? Indica la operació matemàtica que fas per 
tal que pugui veure-la.  
B.6.- Assenyala un punt inabastable per FPP 1990 i alhora ineficient per la FPP 2014. 
Quines coordenades has escollit?.  
B.7.- Què vol dir que la FPP de 1990 s'hagi "expandit" o traslladat cap a la "dreta" segons 
indica la FPP de 2014? 
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