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TREBALL ECONOMIA SETEMBRE 2021. 4T ESO. 

NOM I COGNOMS……………………………………………………… 

1. Explica que és: l’economia, el cost d’oportunitat, l’escassetat. 

2. Diferències entre microeconomia i macroeconomia. 

3. Què s’entén per estén per escassetat en sentit col·loquial’ I des del punt de vista de 

l’economia?. 

4. Què són els factors de producció? Explica’ls. Com es diu la renda que percep cada 

factor de producció. 

5. Quina és la característica principal que diferencia el sector secundari del primari i 

terciari?. 

6.  Què són les possibilitats de producció? Com es relaciona aquest concepte amb la 

producció potencial? 

7. Relació entre la FPP i el creixement econòmic. Representació gràfica. 

8. Ecolàndia és un país que utilitza tots els seus recursos disponibles per a produir dos 

béns: avions i tractors. Les combinacions de producció, mesurades en unitats produïdes, 

són les següents: 

 A  B  C  D  E  

Avions  0  1 2 3 4 

Tractors  2.000 1.500 1.000 500 0 

a) Quin és el cost d’oportunitat de produir un avió? 

b) Representa gràficament la FPP d’aquesta economia. 

c) En quins punts de la gràfica arriba Ecolàndia la seva producció potencial. 

d) Assenyala algun punt ineficient en la gràfica i comenta a quins factors pot obeir el  

fet que no arribi la seva producció potencial. 

e) Expleca per què hi ha certes combinacions que resulten inassolibles i assenyala-les 

en la gràfica 

9. Què és una tecnologua en economia? Defineix eficiència econòmica i eficiència tècnica. 

10. Consultats consumidors i empreses sobre les intencions de compra i venda de 

formatges al mercat d’Eivissa, s’ha construït la taula següent, que expressa les diferents 

quantitats que uns i altres estan disposats a demandar i oferir segons el preu: 

Preu (€) Quantitat demanada per dia Quantitat oferta per dia 

5 150 35 

10 125 70 

15 100 100 

20 75 130 

25 50 160 

A partir d’aquestes dades, contesta a les preguntes següents: 

a) Descriu el comportament dels consumidors i empreses a mesura que puja o baixa 

el preu del formatge. 
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b) A quins preus té lloc l’excés de demanda? I l’excés d’oferta. 

c) Com es comporta el mercat quan el preu del formatge és de 20 €? I quan és de 10 

€? I en cas que sigui de 15 €? 

d) Indica, per a cada preu la situació en què es troba el mercat: excés de demanda, 

equilibri o excés d’oferta. 

11. Defineix demanda i oferta. 

12. Funcions de les empreses. Explíca-les. 

13. Explica la llei de l’oferta i la demada. 

14. Explica el flux circular de la renda.  

15. Què entenem per forma o personalitat jurídica?. 

16. Elements de l’empresa. Quins són? Explica l’organització de les empreses. 

17. Quins són els recursos externs de l’empresa amb cost?. Explica’ls. 

18. Obligacions fiscals de les empreses. 

19. Què és l’estalvi? Quant convé estalviar? 

20. Què és la inversió? Fer un quadre comparatiu entre l’estalvi i la inversió: reflecteix 

l’objectiu, l’avantatge principal i l’inconvenient de cadascun d’ells. 

21. Què són les valors de renda fixa i els de renda varaible. Definició i diferències.  

22. Considera un país amb aquestes macromagnituds (en miler de milions d’euros): 

Consum privat: 1.700 euros; Despesa pública: 1.500 euros. Inversió empresarial: 3.500 

euros. Exportacions: 1.000 euros. Importacions: 2.500 euros. 

a) Calcula el PIB. 

b) Quin serà el valor del PIB d’aquesta economia  si de sobte tanqués les fronteres a 

l’exterior? 

23.  Què és la inflació? Explica les conseqüències de la inflació. 

24. En un país de la Unió Europea el salari mínim mensual el 2019 era de 800 euros, 

mentre que en l’actualitat és de 1.000 euros. En funció dels següents preus de productes de 

l’any 2019, determina si en l’actualitat ha pujat o baixat el poder adquisitiu per a un 

ciutadà d’aquest país. Quant? 
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 Llaminadures 

(20 u.) 

Dècim de loteria Bicicleta  Bolígraf. 

2019 0,6 18 120 0,18 

Actual  1 20 150 0,3 

 

25. Explica quines variables utilitza la política monetària. Què són les operacions de 

mercat obert?  

26. Quins efectes té sobre l’economia una política monetària expansiva Explica’ls. I una 

restrictiva? 

27. Explica què és la política fiscal i les mesures de política fiscal més importants. 

28. Què és la política macroeconòmica. Quins són els objectius de les polítiques 

macroeconòmiques? 

29. Què són els Pressupostos Generals de l’Estat?. 

30. Pel que fa a les despeses públiques dels Pressupostos Generals de l’Estat, en què es 

diferencien les despeses corrents de les despeses d’inversió? I les transferències de les 

subvencions? 

31. Què és la inflació? Explica les causes de la inflació. 

 

 


