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

Restauració.
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Integració social
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1.- Observeu la taula següent, que reflecteix l’estructura de costos d’una
empresa catalana:
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Clau interpretativa:
Q
CF
CV
CT

quantitat produïda
costos fixos
costos variables
cost total

1.1.- Ompliu les columnes amb les quantitats corresponents als costos totals,
costos variables unitaris i cost mitjà.
(1 punt)
1.2.- Pel cas d’una empresa del sector de la pastisseria, poseu un exemple de
cost fix i un de cost variable.
(1 punt)
Orientacions per la correcció.- Un exemple de cost fix seria el lloguer del
local, els impostos municipals, l’assegurança del negoci, etc. Exemples de
costos variables serien els ous, la mantega, el sucre, etc. que intervenen en
l’elaboració de pastissos.
1.3.- Imagineu que el producte que comercialitza aquesta empresa té un preu
de mercat de 12 unitats monetàries. En aquest cas, indiqueu quins serien els
seus ingressos (ompliu la columna IT) i quin seria el resultat econòmic (benefici
o pèrdua) per a cada unitat produïda (ompliu la columna R). (1 punt)
1.4.- Definiu el concepte “d’estructura de costos” i indiqueu quina importància té
per l’empresa el control dels costos que genera amb la seva producció. (1
punt)
Orientacions per la correcció.- L’estructura de costos es relaciona amb la
funció de producció. Es tracta de l’adopció d’un criteri de control dels consums
necessaris per a la realització de la producció. Com que les expressions
comptables d’aquests consums són les despeses que suporta l’empresa (que
en molts casos tenen la seva traducció en un pagament) és molt important que
l’empresa garanteixi mecanismes de control per a la seva formació de costos
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2.- Llegiu el text següent i contesteu les qüestions que l’acompanyen:
La connexió comercial d’Espanya amb els PECO (països d’Europa
central i oriental) està molt per sota de la seva importància econòmica dins
l’actual Unió Europea.
Les dades de l’Institut de Comerç Exterior, pel període 1997- 2002,
desvetllen que el 69’4% de les exportacions espanyoles han anat cap els 15
països membres de la Unió Europea, i només un 2’5% cap el conjunt dels 10
països protagonistes de l’ampliació de la UE al 2004. En importacions les xifres
cauen fins el 63’3% i l’1’4%, respectivament. A l’extrem contrari, Alemanya se
situa com el principal proveïdor i client d’aquests països.
D’altra banda, amb la irrupció dels països d’aquesta zona en l’economia
europea, s’ha observat un procés de deslocalització d’algunes activitats
empresarials, bàsicament industrials, buscant els costos salarials inferiors dels
treballadors d’aquelles regions.
2.1.- Senyaleu les repercussions que per al sector comercial exterior espanyol
pot tenir l’entrada dels PECO en la Unió Europea.
(1 punt)
Orientacions per la correcció.- La tasca de predicció sempre és difícil, però
valorar els efectes d’una profunda transformació de l’entorn econòmic, com la
que implica l’ampliació, exigiria conèixer, d’una banda, l’evolució futura dels
fluxos comercials i financers, i de l’altra, les interrelacions entre els 15 Estats
membres de la UE i els nous integrants de l’ampliació. De tota manera, sembla
poc probable suposar que els fluxos de mercaderies i d’inversions directes
seguiran la tendència de la situació actual, poc favorable per a Espanya. Si bé
la situació de partida quedarà condicionada pel poc volum d’intercanvis,
l’ampliació ha de suposar un trencament amb els comportaments anteriors.
2.2.- Expliqueu el significat de l’expressió “deslocalització industrial”.
punts)

(0’5

Orientacions per la correcció.- Aquesta expressió fa referència a la recerca
de localitzacions alternatives adequades per a la producció industrial, que
permetin a les empreses multinacionals continuar millorant el seu compte de
resultats.
2.3.- Els costos salarials baixos es poden explicar, entre d’altres causes, per
una manca de qualificació de la mà d’obra o per una baixa productivitat. (1’5
punts)
a) interpreteu la importància que per al desenvolupament econòmic d’un
país pot tenir la qualificació laboral dels seus ciutadans
b) definiu el concepte de productivitat
Orientacions per la correcció.a) dins les polítiques d’oferta de factors productius d’un país, destaca la
política educativa i de formació dels seus ciutadans, que afecta
poderosament a la resta de polítiques adreçades al desenvolupament
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econòmic i la competitivitat, i sense la qual aquestes no són possibles:
capital humà, política mediambiental, infrastructures, polítiques de
desenvolupament tecnològic (I+D+i), etc. (1 punt)
b) la productivitat és la relació entre el volum de producció i el factor
productiu utilitzat per aconseguir-la. La mesura més habitual de la
productivitat és la denominada productivitat mitjana del treball, el
quocient entre la riquesa produïda i el nombre de persones que hi ha
contribuït amb el seu treball a crear-la. (0’5 punts)
3.- Observeu la taula següent sobre la mesura de l’activitat econòmica a
Catalunya i a Espanya:
Evolució dels preus en %
Catalunya
Espanya
1.996
3’9%
3’2%
1.997
2’2%
2’0%
1.998
1’8%
1’4%
1.999
2’3%
2’9%
2.000
3’8%
4’0%
3.1.- Doneu una definició d’inflació. Indiqueu què mesuren i quines diferències
hi ha entre l’IPC d’Espanya i l’IPCH (índex de preus al consum harmonitzat). (1
punt)
Orientacions per la correcció.- La inflació és l’augment de forma
generalitzada i contínua dels preus dels béns i serveis en una àrea concreta,
durant un període determinat. (0’5 punts)
S’han desenvolupat diferents indicadors estadístics per a mesurar la inflació:
l’IPC és l’indicador dels preus al consum elaborat per l’INE, mesura la inflació
dels béns i serveis consumits, a partir del seguiment dels preus d’una “cistella”
de productes.
L’IPCH és l’índex publicat per l’Eurostat, l’organisme europeu encarregat de
mesurar la inflació a tots els països membres de La UE. L’elaboració de l’IPCH
és semblant, a partir d’una “cistella” i d’una ponderació dels grups de productes
en l’índex general, lleugerament diferents.
La principal diferencia és la població de la mostra, mentre l’IPC té en compte
únicament les llars espanyoles, l’IPCH té presents tots els consumidors de la
UE.
3. 2.- Les causes que originen la inflació en un país:
a) poseu un exemple d’una causa d’inflació de demanda
b) poseu un exemple d’una causa d’inflació d’oferta
(1 punt)
Orientacions per la correcció.a) es diu que hi ha inflació de demanda quan l’economia té un excés de
demanda, perquè aquesta supera a l’oferta o perquè l’augment de la
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quantitat de diners que tenen els agents econòmics és major que
l’augment de la producció de béns i serveis.
b) es diu que hi ha inflació d’oferta quan augmenta el cost dels factors
utilitzats en la producció: els preus de les matèries primeres, els costos
salarials o els marges de benefici.
3.3.- Indiqueu els efectes que, per a la inflació a un país, suposaria l’adopció de
les mesures següents de política econòmica: (1 punt)
a) un augment del coeficient de caixa ordenat pel Banc Central
b) un increment dels salaris dels funcionaris
c) una disminució dels impostos
d) una disminució dels tipus d’interès
Orientacions per la correcció.a) un augment del coeficient de caixa ordenat pel Banc Central ha de
restringir la quantitat de l’oferta monetària, els diners prestables als
agents econòmics que volen obtenir crèdits per consumir; per això la
pressió inflacionista hauria de disminuir
b) un increment dels salaris dels funcionaris causarà l’efecte contrari: un
augment de la renda disponible pels agents econòmics pressionarà la
inflació a l’alça
c) una disminució dels impostos augmentarà els diners de les famílies o les
empreses; per tant, la inflació tendirà a incrementar-se
d) una disminució dels tipus d’interès incitarà la sol·licitud de crèdits pel
consum o la inversió i farà augmentar la pressió inflacionista.

Prova d’accés a CFGS. Part específica: Economia. Convocatòria ordinària 2004. Solucions.

5/5

