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PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

TEMARI D’ECONOMIA 
 
 
 

BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS 
 
La raó de ser de l'economia 
- Economia. Microeconomia i macroeconomia. 
- El contingut econòmic de les relacions socials. Necessitat. Béns i serveis. 
- El problema econòmic: recursos escassos i necessitats il·limitades. 
- Factors o recursos productius. 
- Creixement econòmic. 
 
Els elements decisoris de l'economia 
- Agents econòmics: consumidors, empresa i sector públic. 
- Economia sostinguda. Desenvolupament sostingut. 
 
L'organització econòmica 
- Sistema econòmic.  
- Sistema d’economia de mercat. Limitacions. Mesures per solucionar-les.  
- Nova economia. 

 
BLOC 2: PRODUCCIÓ I INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA 
 
Producció i distribució 
- Concepte d'empresa. L’empresa com a unitat bàsica de producció i de 

distribució de béns i serveis.  
- Elements de l'empresa: humans, materials, organització i entorn. 
- Objectius de l’empresa. Màxim benefici i altres. 
- Classes d 'empreses des del punt de vista de la seva personalitat jurídica.  
- El procés productiu. Divisió tècnica del treball. Productivitat. 
- Costos de producció: Costos fixos i variables. 
- Valor afegit. 
- Els sectors econòmics. L’estructura productiva a les Illes Balears. 
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BLOC 3: INTERCANVI I MERCAT 
 
El funcionament del mercat 
- El mercat i els diners. Elements identificadors del mercat tradicional i del 

virtual: producte, venedor, comprador i preu. 
- Oferta i demanda. Fixació dels preus. 
- Factors dels que depenen l’oferta i la demanda. 
 
Tipus de mercat 
- Diferents tipus de mercat i el seu funcionament. Mercat de competència 

perfecta i imperfecta. Tipus de mercats de competència imperfecta: 
monopoli, oligopoli i competència monopolística. 

- Comparació dels tipus de mercats, avantatges i inconvenients. 
- Les fallades del mercat. Intervenció del sector públic. 
 
Els mercats dels factors de producció 
- Les retribucions dels diferents factors: renda, salari i interès. 
- Classes de desocupació. 

 
BLOC 4: MAGNITUDS NACIONALS I INDICADORS D’UNA ECONOMIA 
 
Perspectiva macroeconòmica 
- La comptabilitat nacional: una visió macroeconòmica de l'economia d'un 

país. 
- Variables macroeconòmiques: producció, inflació, atur, dèficit públic, dèficit 

exterior. 
- Variables crítiques de l'economia: el PIB, l'IPC i les taxes d'ocupació i d’atur. 

Comprensió del que significa l’augment o disminució d’aquestes magnituds, 
indicadors i/o variables. 

- La renda nacional i la riquesa nacional. Renda personal. Renda disponible. 
- Consum i estalvi dels ciutadans. 
- Desenvolupament econòmic, qualitat de vida i sostenibilitat. 

 
BLOC 5: LA INTERVENCIÓ DE L’ESTAT A L’ECONOMIA. PRESA DE 
DECISIONS 
 
Polítiques econòmiques. Política fiscal 
- Debat sobre la intervenció. Keynesianisme / neoliberalisme. 
- Política econòmica. Tipus: expansiva o restrictiva. 
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- Estructura i funcions del sector públic. 
- La política fiscal. Finalitats i instruments. El pressupost com a instrument de 

política fiscal. Saldo pressupostari ( superàvit, dèficit...). 
 
Els tributs. Ingressos públics 
- Els tributs: impostos, taxes i contribucions especials. El seu paper com a 

generadors d’ingressos de les diferents administracions. 
- Les grans opcions de política econòmica davant els problemes econòmics. 

Polítiques sectorials: habitatge, medi ambient, sanitat, educació, immigració. 
 

BLOC 6: ASPECTES FINANCERS DE L’ECONOMIA 
 
El diner i els bancs 
- El sistema financer. Funcions i estructura. Intermediaris financers bancaris i 

no bancaris.  
- Funcions d’un banc central. Sistema Europeu de Bancs Centrals. SEBC. BCE. 
 
Sistema financer espanyol. La borsa de valors 
- El mercat de valors. Els valors mobiliaris: valors de renda fixa i valors de renda 

variable. 
- La política monetària. Tipus d'interès. Classes. 
- El diner. Valor del diner. Indicadors de la seva variació. Índex de preus. 
- Inflació. Teories explicatives. Inflació de costos i inflació de demanda. 
 
BLOC 7: ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
Comerç internacional 
- Comerç internacional. Factors explicatius. Teories. Proteccionisme i 

lliurecanvisme. 
- Formes de relació economicocomercials entre països. 
- Balança de pagaments. Subbalances. 
 
La cooperació internacional. 
- Cooperació econòmica i organismes internacionals: la ONU, la OMC, el FMI, 

altres. 
 

La integració econòmica 
- La Unió Europea. Origen, evolució, institucions, finançament, euro... 
- Globalització. Avantatges i inconvenients. 
- La incidència de les noves tecnologies en el comerç internacional. 
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BLOC 8: DESEQUILIBRIS ECONÒMICS ACTUALS 

 
− Les crisis cícliques de l'economia. 
− Valoració del mercat del treball en relació amb la desocupació. Manca de mà 

d'obra especialitzada. La immigració. 
− Consideració del medi ambient com a recurs escàs i sensible. L'aigua, el 

petroli... 
− Diferenciació dels models de consum. Consumisme. Consum ètic. 
− Identificació de la pobresa, subdesenvolupament. 
− Problema del deute extern. 

 
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ I MÍNIMS EXIGITS 
 

1. Identificar els problemes econòmics bàsics de la societat actual i raonar la 
forma de resoldre’ls. 

2. Comprendre el funcionament del sistema d'economia de mercat.  
3. Conèixer les recents tendències de l’economia mundial. La globalització. 
4. Descriure en què consisteix la divisió tècnica del treball i assenyalar la seva 

relació amb la productivitat i la interdependència econòmica. 
5. Utilitzar el coneixement teòric dels diferents tipus de mercat per explicar les 

variacions en els preus dels béns i serveis, especialment en els mercats de 
competència imperfecta.(monopoli, oligopoli i competència monopolística). 

6. Comprovar l’adquisició d’un coneixement global sobre l’estructura 
productiva del nostre país. Ser conscient del problema d’una excessiva 
terciarització. 

7. Conèixer les possibles mesures redistributives que poden fer servir els governs. 
8. Analitzar i avaluar exemples d’actuacions econòmiques que impliquin 

degradació ambiental o explotació abusiva de recursos naturals. El seu cost 
social i mesures correctores. 

9. Conèixer les principals magnituds macroeconòmiques. 
10. Identificar les opcions que pot adoptar el sector públic davant l’estat de 

l’economia d’un país i, entre elles, l’actuació com un agent econòmic que 
intervé en el mercats per garantir el bon funcionament de l’economia. 

11. Descriure el sistema financer del país. Diferenciar els intermediaris financers 
bancaris del no bancaris. Relacionar el nostre sistema financer amb el de la 
UE i amb el sistema financer global. 
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12. Conèixer les causes de la inflació i els seus efectes sobre l’economia. Conèixer 
l’indicador de la inflació. 

13. Valorar la importància de les relacions econòmiques internacionals i 
l’impacte de les noves tecnologies en el comerç internacional. 

14. A partir d’informacions procedents dels mitjans de comunicació, distingir 
entre dades, opinions i prediccions. Reconèixer diferents interpretacions. 

15. Llegir, elaborar i interpretar quadres estadístics i gràfics sobre qüestions 
econòmiques d’actualitat que apareixen en els mitjans de comunicació. 

16. Ser conscients dels problemes de la globalització. 
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