
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 

 
                                  

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior 2004 

                            
Part específica 

                                  

Economia i organització d'empreses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accedir a cicles formatius de grau superior: 
 
• Administració i finances. 
• Secretariat. 
• Comerç internacional. 
• Gestió comercial i màrqueting. 
• Serveis al consumidor. 
• Gestió del transport. 
• Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles. 
• Agències de viatges. 
• Restauració. 
• Animació turística 
• Allotjament. 
• Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. 
• Administració de sistemes informàtics. 
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Prova d’accés a CFGS. Part específica. Economia i organització 
d’empreses. Convocatòria ordinària. 2004. 
 
1.- La taula següent recull diversos elements patrimonials d’una empresa al 
llarg de dos exercicis econòmics consecutius, ordenats alfabèticament i 
valorats en unitats monetàries (u.m.): 
 

Elements patrimonials Any 1 Any 2 
Amortització acumulada de l’immobilitzat 1.500 3.000 
Bancs i institucions de crèdit 11.000 7.200 
Caixa 1.000 1.200 
Capital social 15.000 15.000 
Clients 7.000 5.400 
Clients, efectes comercials 2.500 3.800 
Despeses de constitució 2.000 1.000 
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 11.200 8.700 
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 4.000 2.000 
Elements de transport 8.000 12.000 
Envasos 400 400 
Equips per a processos d’informació 5.000 5.000 
Hisenda pública, creditora per conceptes 
fiscals ---

 
800 

Mercaderies 4.200 6.800 
Mobiliari 4.000 9.000 
Pèrdues i guanys (guanys) --- 5.500 
Proveïdors 13.400 16.800 

 
1.1.- Es demana que agrupeu aquests elements en les masses patrimonials 
corresponents i realitzeu el balanç de situació per a cadascun dels dos anys. 
(1,5 punts) 
 
1.2.- Trobeu: (1,5 punts) 

a) la variació absoluta i percentual del saldo de la partida Elements de 
transport de l’any 2 respecte a l’any 1. 

b) el fons de maniobra de cada any, comenteu la seva evolució i expliqueu 
quin és l’estat de salut financera de l’empresa al final de l’any 2. 

 
1.3.- Doneu una breu definició dels conceptes detallats a continuació: 
a) Balanç de situació 
b) Actiu 
c) Passiu 
d) Amortització acumulada de l’immobilitzat  
(1 punt) 
 
1.4.- Suposeu que al final de l’any 2 l’empresa paga part del deute que tenia 
amb els seus proveïdors (500 u.m.) amb un xec. Indiqueu quines variacions 
patrimonials suposa aquesta operació per l’empresa. (0,5 punts) 
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2.- Responeu breument a les qüestions següents sobre l’àrea comercial a 
l’empresa: 
(2 punts) 

a) definiu els elements i característiques de les polítiques del màrqueting-
mix 

b) expliqueu les característiques de les etapes d’introducció i creixement en 
el cicle de vida d’un producte 

c) dieu què és una política de preu de penetració en el mercat 
d) definiu i poseu exemples sobre la longitud d’un canal de distribució  

 
 
 
 
3.- La funció d’aprovisionament que realitzen les empreses suposa l’adquisició, 
emmagatzematge i gestió de les existències que necessita per a realitzar la 
funció productiva. Responeu les qüestions següents: (1’5 punts) 

a) citeu alguns dels costos  d’aprovisionament i emmagatzematge 
b) doneu una definició de “trencament d’estocs” i de “punt de comanda” 
c) expliqueu quins són els diferents mètodes per a la correcta valoració 

d’existències 
 
 
 
4.- El VAN: (2 punts) 
a) Definiu què és el VAN i quina és la seva utilitat. 
b) Una empresa està valorant la possibilitat de fer una nova inversió de 20.000 

unitats monetàries. Els fluxes de caixa nets esperats per als propers 3 anys, 
aplicant un cost de capital del 3%, són els següents: 

 
Any 1 8.000 u.m. 
Any 2 8.000 u.m. 
Any 3 5.000 u.m. 
 
¿Quina serà la decisió de l’empresa respecte a la inversió? 


