CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
2001
Part específica

Economia

SOLUCIONS

Per accedir a cicles formatius de grau superior:
•
•
•
•

Restauració.
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Integració social
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1.1SITUACIÓ
A
B
C
D
Elasticitat-preu
- al punt B
- al punt C
- al punt D

PREU de
VENDA
60
50
40
30

QUANTITAT
DEMANDADA
90
100
120
210

INGRÉS
TOTAL
5400
5000
4800
6300

(q2 –q1)/q1 ÷ (p2-p1)/p1
(100-90)/90 ÷ (50-60)/60 = | 0’66|
(120-100)/100 ÷ (40-50)/50 = | 1|
(210-120)/120 ÷ (30-40)/40 = | 3|

D. inelàstica
Elasticitat unitària
D. elàstica

Mig punt per completar la taula i mig punt per cada elasticitat-preu ben trobada i
identificada
(2 punts)

2.1.- PIB pm és un dels principals agregats de la comptabilitat nacional, representa el
sumatori de tots els valors afegits bruts (abans d’impostos) d’una economia.
Les vies per al seu càlcul són la de la despesa (sumatori de la demanda agregada interna
i el saldo exterior), la via de la producció (sumatori dels valors afegits bruts dels sectors
econòmics) i la via de la renda (sumatori de les rendes obtingudes per la població).
La diferència amb el PIB cf és que aquest últim agregat incorpora les subvencions
rebudes en el procés de producció i resta els tributs que s’han hagut de satisfer en
aquesta economia i que els preus sí que recullen.
(1 punt)
2.2.- La “Renda nacional” és la suma de tots els ingressos obtinguts pels qui aporten al
procés de producció factors o recursos: salaris, beneficis, interessos i altres rendes. La
renda nacional d’un territori dividida pel seu nombre d’habitants és la renda nacional
per càpita o renda personal (o familiar). La “Renda bruta familiar disponible” és la
renda que les famílies dediquen al consum i l’estalvi . És habitual citar la “renda
familiar disponible” que és la que resta després de pagar impostos i cotitzacions.
Hi ha diverses classificacions dels components que s’utilitzen per al seu càlcul: és
important que l’alumne/a demostri conèixer d’on provenen els principals grups de renda
i que no oblidi citar els components que suposen una sortida de renda:
- Rendes primàries:

remuneracions assalariats
excedent brut d’explotació

- Interessos i rendes de propietat
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- Rendes secundàries: prestacions socials
cotitzacions socials (-)
impostos de renda i patrimoni (-)
- Altres components: indemnitzacions i transferències rebudes
primes d’assegurances i transferències cedides (-)
(1 punt)
2.3.- La política fiscal d’un país és la que contempla l’objectiu de modificar la
distribució de la renda entre els individus o grups socials.
Els instruments principals de que disposa la política de distribució de la renda són: els
ingressos provinents dels impostos, que poden ser utilitzats, entre d’altres usos, per a
transferir renda als grups objecte de l’actuació redistributiva. Aquestes transferències
poden ser:
-

3.1.-

3.2.-

Finançament gratuït dels serveis públics
Ajuda econòmica directa

M = 1/cof * H = 1/0’1 * 10.000 = 100.000 u.m.
M´= 1/cof * H´ = 1/0’1 * 15.000 = 150.000 u.m.

(1 punt)

(1 punt)

M = (1 + e /cof + e) * H = (1 + 0’05 / 0’1 + 0’05) * 10.000 = 70.000 u.m.
M´= (1 + e /cof + e) * H´ = (1 + 0’05 / 0’1 + 0’05) * 15.000 = 105.000 u.m.
(1 punt)

3.3.- El coeficient de reserves representa el percentatge legal sobre els dipòsits dels seus
clients, que les entitats financeres han de mantenir al Banc central del país.
Els objectius d’una possible modificació d’aquest coeficient són els següents:
- Si augmenten les reserves obligatòries, els bancs disposen de menys recursos per a la
concessió de crèdits i, per tant, es tendeix a contenir l’oferta monetària.
- A l’inrevés, si es redueix aquest coeficient, la capacitat de crear diners amb crèdits del
sistema bancari augmenta.
(1 punt)
4.1.- El sistema de producció òptim :
(0’5 punts)
b/. És el que origina el cost unitari més baix
4.2.- Quan es desplaçarà la corba de demanda d’automòbils?:
d/. Quan s’esdevinguin b/ o c/

(0’5 punts)

4.3.- Quin és el motiu del nivell d’inversió dels empresaris?
d/. Totes les respostes anteriors són correctes

(0’5 punts)

4.4.- Quins són els components de la demanda agregada interna?
(0’5 punts)
d/. El consum privat, el consum públic i la inversió empresarial
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