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1.- Llegiu el següent text extret de l’obra “Investigació sobre la naturalesa i les
causes de la riquesa de les nacions” que va escriure l’Adam Smith a l’any 1776
on estableix que la riquesa de les nacions depèn del volum de producció i de la
productivitat laboral de cada país. Un cop llegit, passeu a contestar les
preguntes que se us plantegen:
“La indústria d’agulles de cap” (Adam Smith – Investigació sobre la naturalesa i
les causes de la riquesa de les nacions”)
8Q DUWHVj GHGLFDW D DTXHVW WLSXV GH WDVFD SHU PpV TXH WUHEDOOpV DPE
SURXIHLQHVSRGLDIHUPpVGHDJXOOHVDOGLD
3HUz GRQDGD OD PDQHUD FRP HV SUDFWLFD DYXL GLD OD IDEULFDFLy G¶DJXOOHV
ILQDOV GHOV ;9,,,  5HYROXFLy ,QGXVWULDO D $QJODWHUUD  OD LPSRUWDQW WDVFD
GHIHUXQDDJXOODTXHGDGLYLGLGDHQRSHUDFLRQVGLIHUHQWV$L[tXQREUHU
HVWLUD HO ILOIHUUR XQ DOWUH HO UHGUHoD XQ WHUFHU HO YD WDOODQW HQ WURVVRV
LJXDOV XQ TXDUW OL ID OD SXQWD  DL[t FDGD REUHU SURGXHL[ XQHV 
DJXOOHVGLjULHV
$TXHVWFDQYLHQHOSURFpVG¶HODERUDFLyGHOVSURGXFWHVKDJHQHUDWXQJUDQ
DXJPHQWHQODSURGXFFLyGHFDGDSDtV´
1.1.- Explica en què consisteix la divisió del treball. (0’50 punts)
1.2.- Podries explicar algun exemple on la divisió del treball s’apliqui en algun
procés de producció de béns o serveis relacionat amb els estudis de la família
professional (Cicles Formatius de grau Superior) a la qual vols accedir?. (0’50
punts)
1.3.- Podries explicar alguns dels avantatges (com a mínim, has d’explicar 4
avantatges) que va comportar l’aplicació de la divisió del treball en el procés
industrial?. (1 punt)
1.4.- Llegim en els mitjans de comunicació que la productivitat del treballador
espanyol és inferior a la del treballador alemany tot i que el treballador espanyol
treballa més hores a la setmana. Quines mesures de política econòmica caldria
prendre per a millorar aquesta situació?.(0’50 punts)
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2.- El preu de la llet i de molts productes agrícoles ve fixat per la interrelació de
l’oferta i la demanda dins un mercat de competència perfecta. Si prenem, com
a exemple, el mercat de la llet, la quantitat demanada i oferida a cada preu és
la següent:
Preu (cèntims d’
Quantitat demanada (litres) Quantitat oferida(litres)
90 .......................... 120 ..................................... 150
80 .......................... 140 ..................................... 140
70 .......................... 160 ..................................... 130
60 .......................... 180 ..................................... 120
2.1.- Representa gràficament (en un eix de coordinades) les quantitats
demanades i oferides d’aquest producte a cada preu. (0’50 punts)
2.2.- Quin serà el preu d’equilibri i quina serà la quantitat d’equilibri demanada i
oferida al qual es vendrà la llet en un mercat de competència perfecta?. (0’50
punts)
2.3.- Com afectaria un augment de la Renda per habitant en un país de la Unió
Europea sobre la quantitat demanada de llet?. Argumenta la resposta.(0’50
punts)
2.4.- Com afectaria un augment de la Renda per habitant en un país de l’Àfrica
Central sobre la quantitat demanada de llet?. Argumenta la resposta. (0’50
punts)
2.5.- Quina és la diferència fonamental entre un mercat de Competència
Perfecta (el mercat de la llet i de productes agraris) i un mercat de
Competència
Monopolística
(calçat,
roba,
cosmètica,
perfumeria,
electrodomèstics...). (0’50 punts)
3.- Les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística referides a
l’Enquesta de Població Activa corresponents al tercer trimestre de l’any 2004 a
l’Estat Espanyol, són les següents:
Mercat de Treball
Població de 16 anys i més
Població Activa
- Ocupats
- Desocupats
Població Inactiva

Homes
16.714’5
11.361’6
10.467’5
894’1
5.353’0

Dones
17.713’8
7.910’1
6.772’9
1.137’2
9.803’6

3.1.- Quina és la taxa d’activitat corresponent a la població masculina?. I la de
la població femenina?. (0’50 punts)
3.2.- Trobar la taxa d’atur corresponent a la població masculina i a la població
femenina. (1 punt)
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3.3.- En funció de les causes que provoquen l’atur, hi ha quatre tipus de
desocupació. Explica cadascun dels tipus de desocupació. (1 punt)
A partir d’aquí se’t presenten dues opcions, contesta la que vulguis: opció A
(pregunta 4) o opció B (pregunta 5).
Opció A
4.- La política comercial d’Espanya amb l’exterior des de l’any 1939 fins al 1959
va ser proteccionista (Autarquia Econòmica) i va portar al país a la manca de
productes necessaris per a la supervivència dels seus habitants i a una situació
de pobresa.
4.1.- Explica dues raons per les quals, determinats països, defensen el
Proteccionisme Econòmic. (0’50 punts)
4.2.- Explica dues raons per les quals el Lliure Comerç afavoreix als països
que l’apliquen. (0’50 punts)
4.3.- Ja a partir de 1959, Espanya va reduir els aranzels de mica en mica,
procés que va culminar el 1986 quan es van eliminar envers els països de la
Unió Europea, arran de l’ingrés d’Espanya en aquest organisme.
4.3.1.- Que és un aranzel?. (0’50 punts)
4.3.2.- Quines són les característiques d’un Mercat Comú?.(1 punt)
Opció B
5.- Els països tenen diversos recursos que necessiten intercanviar amb d’altres
països.
5.1.- Què és una exportació?. (0’50 punts)
5.2.- Quina diferència hi ha entre una importació i una adquisició
intracomunitària?.(1 punt)
5.3.- Explica les quatre subbalances que formen part de la Balança per Compte
Corrent. (1 punt)
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