DEPARTAMENT: CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : ECONOMIA
NIVELL: 1r BATXILLERAT
TASCA DE RECUPERACIÓ
Primera avaluació
1.- De què s'ocupa l'economia? Quins són els factors de producció?
2.- Concepte de cost d'oportunitat. Exemple.
3.- Concepte de Frontera de possibilitats de producció.
4- Conceptes d'eficàcia i eficiència.
5.- Agents econòmics i les seves funcions a l'economia.
6.- Principals diferències entre els tres sistemes econòmics : capitalista, centralitzat i
mixte. Avantatges i limitacions de cada un d'ells.
7.- Concepte de valor afegit.
8.- Diferència entre el curt i el llarg termini quan parlem de producció. Costos de la
producció a curt i a llarg termini.
9.- Concepte de productivitat o rendiment d'un factor.
10.- Llei de rendiments decreixents.
11.- Concepte i tipus de rendiments o economies d'escala.
12.- Eficiència tècnica i econòmica.
13.- Concepte i tipus de distribució.
Segona avaluació
1.- Factors dels quals depenen la demanda i l'oferta d'un bé.
2.- Concepte de mercat. Equilibri del mercat. Tipus de desequilibri i representacions
gràfiques.Com es solucionen aquests desequilibris?
3.- Defineix béns normals i béns inferiors. Posa exemples. Defineix béns substitutius i
béns complementaris. Posa exemples.
4.- Què significa que la demanda d'un bé és elàstica o inelàstica? Posa un exemple de
cada tipus d'elasticitat.
5.- Diferència entre competència perfecta i competència imperfecta. Defineix monopoli,
oligopoli, competència monopolística i càrtel.
6.- Fallades del mercat. Diguès quines són i com s'intenten solucionar.
7.- Objectius de la política distributiva i instruments utilitzats per aquesta. Corba de
Lorenz. Coeficient de Gini.
Tercera avaluació
1.- Defineix: demanda de treball, oferta de treball, població activa, població inactiva, taxa
d'activitat i taxa d'atur.
2.- Per què es diu que en el món real els salaris no són flexibles i que, per mor d'això, les
empreses no poden adaptar el nivell de contractació a les necessitats de cada moment?
3.-Comenta la frase següent : “A les empreses sempre les resulta més convenient
contractar els treballadors amb salaris menys elevats”
4.- Indicadors de l'estat de salut d'una economia. Concepte d'economia submergida.
5- Formes de mesurar l'activitat d'una economia a partir del flux circular de la renda – PIB
- (producció o valor afegit, renda, despesa).

6.- Diferència entre PIB i PNB
7.- Components de la demanda agregada. Per què l'estalvi és fonamental en qualsevol
economia?
8.- Funcions de la inversió privada en l'economia. Concepte de multiplicador de la
inversió.
9.- Concepte de despesa pública com a component de la demanda agregada.
10.- Concepte de cicle econòmic i les seves fases. Objectiu de les polítiques
macroeconòmiques en relació al comportament cíclic de l'economia.
11.- Concepte de producte potencial o renda de plena ocupació
12.- Teories de monetaristes i keynesians sobre la intervenció de l'estat en l'economia
utilitzant els arguments de la flexibilitat de preus i salaris i de l'escletxa de producció.
13.- Política fiscal expansiva / restrictiva: objectiu i conseqüències per a l'economia.
14.- Situacions que pot presentar el saldo del pressupost de l'estat.
15.- Tipus de dèficit. Postura de monetaristes i keynesians en relació al mateix.
16.- Formes de finançar el dèficit públic i dificultats de cada una d'elles.
17.- Diner mercaderia, diner paper i diner fiduciari.
18.- Diferència entre diner legal i diner bancari.
19.- Oferta monetària. Funcions del diner en l'economia.
20.- Coeficient legal de caixa: què és, qui l'estableix per als països de la zona euro i amb
quina finalitat?
21.- Els bancs creen diner. Explica què és el diner bancari, com es crea i per què es pot
crear?
22.- Política monetària expansiva / restrictiva: objectiu i conseqüències per a l'eonomia.
Quin organisme aplica la política monetària única a la UE i quin és l'objectiu principal de
la mateixa?
23.- Tipus de desocupació.
24.- Col·lectius més afectats per la desocupació.
25.- Efectes de la desocupació pels aturats, pels que treballen i per a l'economia.
26.- Tipus de polítiques per lluitar contra la desocupació: diferències entre elles.
27.- Concepte d'inflació. Diferència entre valors nominals i reals.
28.- Què és l'IPC, qui i com ho calcula i amb quina periodicitat?
29.- Causes de la inflació.
30.- Conseqüències de la inflació. Com afecta a les exportacions i a les importacions d'un
país?
Responeu totes les qüestions, les quals corresponen als conceptes bàsics vists durant el
curs i lliurau l'enunciat i les respostes el dia de la prova extraordinària de setembre.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
La nota de la convocatòria extraordinària de setembre serà el resultat dels
percentatges següents:
20% nota juny
20% nota tasca d'estiu
60% nota examen setembre
OBSERVACIONS:

