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Economia
Model 1

PART TEÒRICA:
Tria i desenvolupa tres dels temes següents:

1 Societats mercantils. (2 punts)
2 Balanç de situació. (2 punts)
3 L’empresa com a unitat econòmica. (2 punts)
4 El màrqueting: promoció i distribució. (2 punts)
5 Funció dels recursos humans. (2 punts)

PART PRÀCTICA:

Cada exercici val 2 punts.

1. Una empresa necessita decidir entre dos projectes d'inversió: A o B.
El projecte A té un cost d'inversió de 40.000 €. S'estima que aquest projecte generarà un 
flux de caixa de 15.000 € el primer any, 20.000 € el segon any i 25.000 € el tercer any.
El projecte B durarà també tres anys. El desemborsament inicial serà de 15.000 € i 
s'estima que el projecte generarà costs anuals de 10.000 €, mentre que els cobraments 
anuals seran de 20.000 €.

Selecciona el millor projecte d'inversió segons el criteri del VAN sabent que el cost de 
capital és del 10% anual.

2. L'empresa DEMAX, SA, gràcies al seu departament comptable, sap que fabricant i 
venent 200.000 unitats de producte, aconsegueix un benefici de 8 milions d'euros. Així 
mateix, fabricant i venent 120.000 unitats incorrerà en una pèrdua de 2.000.000 d’euros. 
Es vol conèixer el punt mort de l'empresa si el preu de venda per unitat de producte és 
de 350 euros.
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Criteris específics de correció

Es valorarà positivament que l’alumne mostri, mitjançant el que se li demani a la prova, 
que ha assimilat els conceptes i les tècniques que li proporciona l’assignatura.

La prova consistirà en cinc preguntes teòriques (de les quals se n’han d’escollir tres) i 
dos exercicis pràctics. La valoració de cada pregunta, tant teòrica com pràctica, és de 2 
punts.

En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte:
1. Claredat de conceptes i concreció.
2. Ordenació d’aquests.
3. Exposició sintètica.
4. Conclusions.
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És millor el projecte B, ja que té un valor actual net més gran.

2.

350 x 200.000 – CVU x 200.000 – CF = 8.000.000
350 x 120.000 – CVU x 120.000 – CF = -2.000.000

La solució a l’anterior sistema d’equacions és: CVU = 225 i CF = 17.000.000

Amb aquestes dades, l’equació de punt mort és:

350 xQ – 225 xQ - 17.000.000 = 0 i Q = 136.000


