ECONOMIA

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Convocatòria de setembre de 2015
VERSIÓ EN CATALÀ
INSTRUCCIONS DE LA PROVA
 Disposau d’1 hora i 30 minuts per fer la prova.
 L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
 Es permet l’ús de la calculadora científica, sempre que no sigui
programable.
 No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
 No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
_________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona Sort!

Prova d’accés a grau superior (economia)

Pàgina 1 de 2

1. Quins inconvenients o limitacions presenta un sistema d’economia de mercat?
(1,25 punts)
2. En què consisteixen les economies d’escala. (0,5 punts) Posau un exemple
d’una empresa o sector que es vegi particularment afectat per aquest
fenomen. (0,75 punts)
3. La taula següent reflecteix el plans dels consumidors i de les empreses de Sant
Joan dels Horts en el mercat de melons. Assenyalau les situacions següents:
equilibri de mercat, excés d’oferta i excés de demanda. Indicau també quina
serà la resposta dels preus. (0,5 punts)
Preu meló €/kg

Demanda de
melons per dia

Oferta de melons per
dia

5

90

230

4

120

180

3

150

150

2

180

100

1

200

0

Situació de
mercat

Resposta
dels preus

4. Enumerau les diferents classes de desocupació existents (0,25 punts). Quina és
la més preocupant de totes? (0,25 punts). Quins han de ser els objectius i les
mesures dels governs per a cada tipus de desocupació? (0,25 punts)
5. Quines són les conseqüències de la inflació? (0,25 punts) Qui es veu més
perjudicat en un context inflacionari? (1 punt)
6. Detallau, de forma esquemàtica, les partides pressupostàries més rellevants
dels pressuposts generals de l’estat (PGE). (0,5 punts) Amb quin nom es coneix
la situació en què les despeses superen els ingressos? (0,25 punts) I què pot fer
l’estat per finançar-lo? (0,5 punts)
7. En què consisteix el preu dels diners? (0,5 punts) De què depèn aquest preu?
(0,75 punts)
8. Quins són els principals arguments a favor del lliure comerç? (1,25 punts)
9. En què consisteix el problema del deute extern? (1,25 punts)
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