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Economia Model 2 

PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 

1 Classes d’empreses. (2 punts) 

2 Legislació mercantil. (2 punts) 

3 La funció d’aprovisionament. (2 punts) 

4 Fonts de finançament de l’empresa. (2 punts) 

5 El màrqueting: producte i preu. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA: Cada exercici val 2 punts. 

1. L'inventari patrimonial de l'empresa Electra a l'inici de l'any 20XX era: disponible:  

30.000 um, capital: 30.000 um. 

 

Després d'iniciar la seva activitat de compravenda de petits electrodomèstics, al final de 

l'exercici (31-12-20XX), l'empresa presenta el següent inventari patrimonial: 

• Diners en efectiu 2.000 um, i en comptes bancaris 12.000 um. 

• Existències: 10 televisors a 900 um/u, 5 microones a 810 um/u, 4 espremedores 

a 750 um/u, 3 cafeteres a 930 um/u. 

• Mobiliari: 2.400 um 

• Un client deu 700 um per la compra d'un televisor 

• Lletres acceptades de clients: 1.000 um 

• Ordinador i altres aparells informàtics: 2.300 um 

• Deutes amb proveïdors per compres de televisors: 2.000 um 

• Préstec concedit per un banc a retornar en sis mesos: 2.000 um 

• A més, l'empresa fa un resum dels totals d'ingressos i de despeses i, comparant 

ambdós, ha obtingut uns beneficis totals de 5.240 um aquest any. 

Es demana: confeccionar el balanç de situació per masses patrimonials d’Electra. 

2. Els alumnes de darrer curs de cicles superiors de l'IES Antoni Aranda, a fi de recaptar 

fons per al seu viatge d'estudis, es plantegen la possibilitat de vendre entrepans en un 

local adjacent al centre. 

Els costs totals d'aquest projecte són els següents: 

• Lloguer del local    3.000 

• Impost municipal    520 

• Cost variable unitari de l'entrepà  0,40 

• Preu de venda unitari    1,50 

Sobre aquestes dades, calculau el punt mort o llindar de rendibilitat, i comentau el 

resultat.  


