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F-GR-BAT  R2 

 

 
_________________________________________  ___________________   ______  ______ 
Cognoms de l’alumne                                                 Nom                                curs       grup 
 
_____________________________________  ______________________________________ 
Matèria       Professor/a 

 En aquesta guia se t’indiquen els treballs que has de fer i la matèria de la qual t’has 
d’examinar. 

 ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS LA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 

COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

Aquest treball són el 15% de la nota final. 

 Si per fer l’examen cal utilitzar calculadora, diccionari, atles, etc..., hauràs de portar-los 
tu mateix. 

 

 Fer un esquema de totes les unitats i els exercicis fets durant el curs. 

 Al llarg de l’estiu cal que analitzeu 5 notícies  d’economia de diaris (digitals o en paper). 

Aquest treball és obligatori. Cal que en feu un resum de cadascuna de les notícies que es 

detallen a continuació. 

1. Una notícia ha de parlar dels cicles econòmics i heu de respondre. 

a) En quin cicle econòmic es troba l’economia espanyola actualment? 

b) Quina política econòmica hauria de fer el BCE per estimular l’economia? Indica 

quins instruments pot utilitzar i de quina forma pot fer-ho. Explica com afectarà a 

l’oferta monetària i a la demanda agregada i fes les representacions gràfiques. 

c) Explica les característiques de totes les fases d’un cicle econòmic i fes el gràfic 

corresponent. 

2. Una notícia relacionada amb l’atur. 

a) Indica com es calculen les taxes d’atur. 

b) Explica quins tipus d’atur hi ha i identifica si a l’article es parla d’algun. 

3. Una notícia relacionada amb la inflació. 

a) Què és l’IPC? I l’atur? Com es calculen? 

b) Explica les dues teories que es poden utilitzar per explicar la inflació i identifica si 

una d’elles surt a l’article. 

4. Una article on es puguin identificar els recursos econòmics (almenys dos) i els agents 

econòmics 

a) Defineix economia. 

b) Quins són els agents econòmics? Defineix-los i digues quins apareixen a l’article. 

c) Quins són els recursos econòmics? Defineix-los i digues quins apareixen a l’article. 

d) Quines són les tres activitats econòmiques? Defineix-les i digues quines apareixen a 

l’article. 

5. Un article on apareix algun factor que fa moure la demanda o l’oferta del mercat 

d’algun bé. 

a) De quins factors depèn la demanda? Explica’ls i fes la representació gràfica dels 

seus moviments. 

b) De quins factors depèn la demanda? Explica’ls i fes la representació gràfica dels 

seus moviments. 

c) Explica el factor que has trobat a l’article i els seus efectes. 

 

 BON ESTIU! 
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