
Feines d’estiu d’Economia 4Feines d’estiu d’Economia 4    tt     ESO  ESO 

Per poder aprovar l’assignatura d’Economia perPer poder aprovar l’assignatura d’Economia per
setembre,  a  part  de  fer  l’examen extraordinari,setembre,  a  part  de  fer  l’examen extraordinari,
s’han de fer les següents feines d’estiu i presentars’han de fer les següents feines d’estiu i presentar
el dia de l’examen (amb els apunts, presentacionsel dia de l’examen (amb els apunts, presentacions
i llibre de text) :i llibre de text) :

•• Unitat 1: Cost d’oportunitat. Exercicis 17 iUnitat 1: Cost d’oportunitat. Exercicis 17 i
18 pàgina 1918 pàgina 19

•• Unitat  2:  Frontera  de  possibilitats  deUnitat  2:  Frontera  de  possibilitats  de
producció. Exercici 12 pàgina 37producció. Exercici 12 pàgina 37

•• Unitat  3:  Costos  i  ingressos.  El  beneficiUnitat  3:  Costos  i  ingressos.  El  benefici
empresarial. Exercicis 17 i 18 pàgina 54empresarial. Exercicis 17 i 18 pàgina 54

•• Unitat  4:  Formes jurídiques.  Resum de lesUnitat  4:  Formes jurídiques.  Resum de les
característiques  principals  de  l’Empresaricaracterístiques  principals  de  l’Empresari
individual, SL, SA i Cooperativaindividual, SL, SA i Cooperativa

•• Unitat 5.  Planificació financera.  ElaboracióUnitat 5.  Planificació financera.  Elaboració
d’un pressupost domèstic personal amb fullad’un pressupost domèstic personal amb fulla
de càlculde càlcul

•• Unitat 6:  Salut  financera.  Diferències entreUnitat 6:  Salut  financera.  Diferències entre
endeutament i estalviendeutament i estalvi

•• Unitat  7:  Els bancs i  els comptes corrents.Unitat  7:  Els bancs i  els comptes corrents.
Diferències entre targetes de dèbit  i  crèdit,Diferències entre targetes de dèbit  i  crèdit,
explicació de rebut domiciliat i de descobertexplicació de rebut domiciliat i de descobert
del compte corrent. Exercici 16 pàgina 129.del compte corrent. Exercici 16 pàgina 129.



•• Unitat 8: PIB, inflació i política monetària.Unitat 8: PIB, inflació i política monetària.
Resum  de  les  característiques  principals.Resum  de  les  característiques  principals.
Exercicis 5, 8, 9, 13, 14 pàgina 148Exercicis 5, 8, 9, 13, 14 pàgina 148

•• Unitat  9:  Polítiques  d’ocupació.  Resum deUnitat  9:  Polítiques  d’ocupació.  Resum de
les  característiques  principals.  Exercici  18les  característiques  principals.  Exercici  18
pàgina 167pàgina 167

•• Unitat 10: Pressupostos Generals de l’Estat.Unitat 10: Pressupostos Generals de l’Estat.
Política fiscal. Resum de les característiquesPolítica fiscal. Resum de les característiques
principals.  Exercicis  4,  5,  6,  12,  18  i  19principals.  Exercicis  4,  5,  6,  12,  18  i  19
pàgina 182pàgina 182


