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

•• Unitat  1:  Idees  econòmiques  bàsiques.Unitat  1:  Idees  econòmiques  bàsiques.     Exercicis  17  i  18 Exercicis  17  i  18  
pàgina 19pàgina 19

•• Unitat  2:  Factors  de producció.  Frontera de possibilitats  deUnitat  2:  Factors  de producció.  Frontera de possibilitats  de      
producció.producció. Exercicis  11,  12,  13 i  14 pàgina 37.  Exercici  16 Exercicis  11,  12,  13 i  14 pàgina 37.  Exercici  16  
pàgina 54pàgina 54

•• Unitat  3:  L’empresa.  Finançament,  ingressos  i  costos,Unitat  3:  L’empresa.  Finançament,  ingressos  i  costos,      
obligacions fiscals. obligacions fiscals. Exercici 18 pàgina 54 i completa la taulaExercici 18 pàgina 54 i completa la taula

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

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

•• Unitat  6:  L’estalvi  i  l’endeutament.Unitat  6:  L’estalvi  i  l’endeutament.     Diferències entre préstec Diferències entre préstec  
hipotecari  i  personal.  Diferencies  entre  tipus  d’interès  fixo ihipotecari  i  personal.  Diferencies  entre  tipus  d’interès  fixo i   
variable. Exercici 19 pàgina 111variable. Exercici 19 pàgina 111

•• Unitat  7:  Els  diners  i  les  seves  formes.Unitat  7:  Els  diners  i  les  seves  formes.      Diferències  entre  Diferències  entre  
targetes  de  dèbit  i  crèdit  i  explicació  de  rebut  domiciliat.targetes  de  dèbit  i  crèdit  i  explicació  de  rebut  domiciliat.  
Exercici 16 pàgina 129.Exercici 16 pàgina 129.

•• Unitat 8: Els Pressupostos Generals de l’Estat.Unitat 8: Els Pressupostos Generals de l’Estat.     Resum de les Resum de les  
característiques principals.  Exercicis 4, 6, 8, 12 i  14 pàginacaracterístiques principals.  Exercicis 4, 6, 8, 12 i  14 pàgina  
182182

•• Unitat  9: El PIB i  la inflació.Unitat  9: El PIB i  la inflació.     Resum de les característiques Resum de les característiques  
principals. Exercicis 2, 5, 12, 13, 14, 16 i 20 pàgina 148principals. Exercicis 2, 5, 12, 13, 14, 16 i 20 pàgina 148

•• Unitat  10:  Tipus  d'interès  i  la  desocupació.Unitat  10:  Tipus  d'interès  i  la  desocupació.     Resum  de  les Resum  de  les  
característiques principals. Exercicis 8 i 9 pàgina 148. Exercicicaracterístiques principals. Exercicis 8 i 9 pàgina 148. Exercici  
18 pàgina 16718 pàgina 167

•• Unitat  11:  El  comerç  internacional  i  la  Unió  Europea.Unitat  11:  El  comerç  internacional  i  la  Unió  Europea.      
Avantatges  i  desavantatges  de  pertànyer  a  la  UE.Avantatges  i  desavantatges  de  pertànyer  a  la  UE.  
Característiques principals del comerç internacionalCaracterístiques principals del comerç internacional

•• Unitat  12:  La  globalització  i  la  política  mediambiental.Unitat  12:  La  globalització  i  la  política  mediambiental.      
Característiques  principals  del  la  globalització.  Crea  unCaracterístiques  principals  del  la  globalització.  Crea  un  
producte o servei d'economia sostenibleproducte o servei d'economia sostenible
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