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L'examen està format per tres apartats: 

A) PREGUNTES PER DESENVOLUPAR → valor 4/10. 

B) EXERCICIS  → valor 6/10  

 
A) PREGUNTES PER DESENVOLUPAR 

 
Tema 4: Producció i distribució 

 
1.- Classifica les activitats empresarials següents dins del seu sector productiu (primari, secundari, o bé 
terciari): 
- Un locutori de telèfons 
- La construcció d’habitatges 
- L’ensenyament 
- La recol·lecció de taronges 
- La fabricació de ceràmica 
- La pesca 
- Una mina de carbó 
 
Resposta: 
- Un locutori de telèfons: sector terciari. 
- La construcció d’habitatges: sector secundari. 
- L’ensenyament: sector terciari. 
- La recol·lecció de taronges: sector primari. 
- La fabricació de ceràmica: sector secundari. 
- La pesca: sector primari. 
 
2.- Respecte a les economies d’escala: 
a) En què consisteixen? 
b) Poden aconseguir-les totes les empreses? 
c) Quina relació hi ha entre la internacionalització de les empreses i aquestes economies? 
 
Resposta: 
a) Les economies d’escala consisteixen en l’obtenció de més beneficis com a conseqüència del reparti-
ment dels costos entre més unitats de producte. 
b) No, fan falta grans volums de producció per a aconseguir-los. 
c) La internacionalització de les empreses respon a la idea d’aconseguir més volums de producció (i 
venda) per a, al seu torn, aconseguir les economies d’escala. 
 
3.- Una activitat econòmica és la distribució (altres són la producció i el consum). Què s'entén per distri-
bució? Posa'n un parell d'exemples. 
 
4.- Defineix i explica: cost fix i cost variable. Què és el cost total per unitat produïda?. Posa un exemple 
de cada concepte. 
 
5.- Què és una empresa individual? O el que és el mateix, què és una empresa on el titular de l'explota-
ció és persona física? Posa'n un exemple. 
 
6.- Què s'entén per empresa privada i què per empresa pública? 
 
7.- Què és l'actiu d'una empresa? 

 
 
 
 










