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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS             Curs 2020-2021 

 
TASQUES PER L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 

 

L’avaluació extraordinària de setembre consta de tres parts diferenciades que 

computen per a l’avaluació final: el seguiment de l’assignatura al llarg del curs, les 

activitats i treballs de recuperació i la prova d’avaluació extraordinària del mes de 

setembre de 2021. 

Per tal de superar la matèria cal obtenir una nota mitjana de 5 i exigeix el lliurament de 

totes les activitats proposades i la realització de la prova escrita al mes de setembre. 

 

Lliurament de les activitats i realització de l’examen: 
 

Segons la data fixada en el calendari de proves extraordinàries 

 

NIVELL: 1r BATXILLERAT 

ASSIGNATURA: ECONOMIA DE L’EMPRESA 1 

PROFESSOR/A RESPONSABLE: ANTONI VILA 

ACTIVITATS A REALITZAR:  

REALITZAR LES ACTIVITATS DEL DOSSIER 

INSTRUCCIONS I LLIURAMENT:   

 En format paper el dia de l’avaluació de setembre.  

 

PROVA D’AVALUACIÓ:  

I. PROVA D’AVALUACIÓ SETEMBRE 

 

 Prova d’avaluació sobre els següents continguts teòrics 

 

  

Unitat 1. L’empresa i l’entorn   

1.1 L’empresa com unitat econòmica 
1.2 Influència de l’entorn a l’empresa 
 

Unitat 2. Formes jurídiques d’empreses   

2.1 L’empresa individual 
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2.3 Societat mercantil (solament SL i SA) 

2.4 Societat d’interés social (S Cooperativa) 

 

Unitat 3. El procés de direcció de l’empresa   

3.1 El procés de direcció 

3.2 Funció de planificació 

3.3 Funció d’organització 

o La comunicació a l’empresa 
o La dinàmica de grups i el treball en equip 
o La motivació a la feina 
o Estructura organitzativa 
o Models d’estructura organitzativa 

3.4 Funció de gestió 

3.5 Funció de control 

 

Unitat 4. La presa de decisions (solament exercicis pràctics) 

   

Unitat 5. El departament de recursos humans   

5.1 L’element humà dins de l’empresa 

5.2 El departament de recursos humans 

 

Unitat 6. El treball i la legislació laboral   

6.1 Què és el treball? 

6.5 Negociació col·lectiva 

6.7 El contracte de treball 

 

Unitat 7. La funció productiva i els costos de l’empresa   

7.2 La producció 

7.4 Els costos de l’empresa 

 

Unitat 8. La direcció de la producció   

8.3 La logística integral 

8.4 La qualitat a l’empresa 
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Unitat 9. L’aprovisionament i les existències   

9.1 L’aprovisionament 

 

Unitat 10. La valoració i l’administració de les existències  (solament 
exercicis pràctics) 

 

Unitat 11. La funció comercial i l’anàlisi de mercat  

11.3 L’estudi de mercat 

11.4 La segmentació de mercats  

 

Unitat 12. El màrqueting i els seus elements   

12.2 El producte 

12.3 El preu 

12.4 La promoció 

12.5 La distribució 

12.6 El marxandatge 

 

Unitat 13. Posicionament de producte i pla de màrqueting   

 

Prova d’avaluació sobre exercicis pràctics de la part II d’aquest document. 

 

II. EXERCICIS PRÀCTICS 

 

A lliurar el dia de la prova d’avaluació extraordinària. 

 

1.- La societat anònima MATALAS està composada per 20.000 accions de 50 € de nominal. Aida 
Joviar és propietària del 20% del capital.  

L’any 2016 l’empresa va obtenir uns beneficis de 100.000 € dels quals 60.000 € en serien 
dividends.  

 

 a) Calcula el capital social de MATALAS, SA i el nombre d’accions de l’Aida 
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 b) Calcula el dividend que li correspon a l’Aida Joviar per cada acció i en total.  

 c) Suposant que l’Aida Joviar vengués les seves accions per 50 €/acció un cop cobrada 
la quantitat anterior, raona si el preu de l’acció correspon al valor actual de l’empresa.  

 d) En el cas que MATALAS decideixi ampliar el capital en 10.000 accions noves, raona si 
la llei permet la seva venda lliure a qualsevol persona o sota quines condicions.  

 

2.- El Grup Godó és una empresa dedicada als mitjans de comunicació que entre altres 
activitats disposa de canals de televisió com 8TV i RAC105 TV, emisores de ràdio com RAC1 i 
RAC105, i diaris com LA VANGUARDIA i Mundo Deportivo. 

a) Proposa departamentacions que podria tenir segons un criteri de tipus de 
producte i funcional i elabora un organigrama per a cada departamentació.  

 

3.- Un empresari està dissenyant la seva estratègia d’internacionalització. Per a fer-ho disposa 
de diferents opcions, però que vindran influenciades per l’evolució que pugui tenir la cotització 
del dòlar respecte l’euro els propers 5 anys. Aquesta evolució podrà ser a l’alça, a la baixa o 
constant. Els experts xifren en un 50% les probabilitats de que el dòlar es mantingui com ara i 
en un 30% que evolucioni a la baixa. 

Una opció és fabricar el seu producte en el mateix país exterior de forma que s’estalviaria 
molts costos de transport, encara que hauria de pagar els costos en dòlars. En un escenari amb 
el dòlar a l’alça es guanyaria 300 mentre que a la baixa es guanyaria 1000 i constant es perdria 
400.  

Una segona opció seria elaborar aquí el producte i transportar-lo, així controlaria millor la 
fabricació del producte però tindria més costos de transport. Amb el dòlar a l’alça es perdria 
200, a la baixa es guanyaria 400 i constant  es guanyaria 900. 

Una darrera opció seria trobar una empresa fabricant local que es fes càrrec de la producció i 
tancar un preu per unitat de producte fabricat. Amb el dòlar a l’alça aquesta opció suposarà 
guanyar 800, mentre que a la baixa es perdria 300 i si es manté constant es guanyaria 200. 

 

a) Troba la decisió a prendre d’acord amb un criteri de risc.  
b) Troba la decisió a prendre ignorant les probabilitats i seguint els següents criteris: 

a. Laplace  
b. Hurwicz amb α=0,7  
c. Savage  
d. Optimista 
e. Wald 

 

4.- Una empresa ha de decidir la seva estratègia en el mercat pels propers 5 anys. Analitzada la 
situació actual de crisi econòmica se li plantegen diverses opcions: 

Una primera opció seria desenvolupar una nova línia de producte dedicada a professionals, en 
aquest cas la sortida de la crisi en aquests 5 anys determinarà l’èxit de l’estratègia. Si la 
situació econòmica no empitjora es podria guanyar uns 7.000 però un empitjorament reduiria 
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els beneficis a 2.000, el cap dels serveis financers opina que hi ha un 40% de probabilitats que 
empitjori. 

Una altra opció seria l’adquisició d’una empresa competidora. En aquest cas l’alternativa seria 
mantenir la seva marca en el mercat o convertir-la a la nostra marca. Mantenir la marca 
generaria uns beneficis de 4.000 mentre que la conversió a la nostra marca vindria condicionat 
a la campanya de màrqueting per convencer al consumidor del nou nom. Si la campanya 
funciona els beneficis serien de 8.000 però hi ha el 30% de probabilitats que no funcioni i 
acabem amb unes pèrdues de 5.000. 

I encara seria viable una tercera opció molt més simple que seria obrir un servei de venda 
online que faria augmentar les vendes arreu del pais i on s’estima que es guanyaria 4.000. 

Elabora l’arbre de decisió i troba la millor opció  

 

5.- Una empresària disposa de recursos per a invertir en el sector de la restauració i ha de 
decidir la inversió més encertada entre diverses opcions: 

Una opció és adquirir una franquícia de PASTIFICCIO que li garanteix uns beneficis de 90.000 € 

Una altra alternativa és crear el propi restaurant i realitzar una forta campanya de màrqueting. 
Si la campanya donés resultat els beneficis serien de 170.000 però si  no les pèrdues serien de 
70.000. L’experiència ens diu que el 60% de les campanyes funcionen. 

Una darrera alternativa seria comprar una empresa existent. En aquest cas hauria de decidir si 
canviar o no l’estil del restaurant. No canviar l’estil donaria uns beneficis de 70.000 €. Canviar 
l’estil donaria uns beneficis de 160.000 si no surten imitadors i de 40.000 si en surt. 
Considerem la probabilitat de tenir imitadors en un 35%. 

Elabora l’arbre de decisió i digues quina és la millor opció.  

 

6.-  Elabora la nòmina del mes de maig de 2016 de Natalia Farrera amb NIF 45.789.321 G, 
economista, afiliació a la SS 76/578475/98 i que treballa a SANMARCO, SA, c/ Real, 78 
MADRID, cif Q6787447B. 

Natalia cobra els següents conceptes: 

 Sou: 3.500 € 

 Antiguitat: 200 € 

 Incentius: 950 € 

 Hores extra: 300 € (no estructurals) 

 Dietes: 150 € 
L’empresa paga tres pagues extraordinàries a l’any (març, juny i desembre) de sou més 
antiguitat i li aplica una retenció per IRPF del 15%.  

 

a) El total meritat  
b) Les bases de cotització 
c) Les deduccions  
d) El liquid a percebre  



Generalitat de Catalunya  

Departament d’Ensenyament  

Institut Guindàvols              

 6 

e) Fés el rebut de nòmina. 
 

7. Elabora la nòmina del mes de setembre de 2017 per a Joan Mas i Peralta amb nif 
56589745F, cap de botiga amb contracte de durada determinada, afiliació a la SS 
43/585487/41 i que treballa a CAPRABO, SA c/ Gran Via, 435 Barcelona, cif P08285148H. 

El Joan cobra els següents conceptes: 

 

- Sou: 1.450 € 
- Plus d’activitat: 250 € 
- Complement especial: 180 € 
- Dietes: 100 € 

L’empresa paga 2 pagues extraordinàries a l’any (juny i desembre) de sou més antiguitat i li 
aplica una retenció per IRPF del 16% 

8. Elabora la nòmina del mes d’octubre de 2017 per Joan Mas de l’exercici anterior suposant 
que aquest mes ha cobrat 150 euros en concepte d’hores extra de força major. 

 

9. Elabora la nòmina d’en Joan Mas pel mes de desembre de 2017 i que va rebre un 
avançament de 300 euros d’aquesta nòmina. 

10.- Donades les següents dades: 

 

Activitats Durada (dies) Precedents 

A 3 - 

B 5 - 

C 4 A 

D 5 E 

E 2 - 

F 4 B,C 

G 2 B,C 

H 3 G,I 

I 3 D 

Es demana: 

a) El gràfic PERT  
b) La durada del projecte, els temps early i last.  
c) Quants dies pot endarrerir-se l’activitat B? I la D?  
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11.- Donades les següents dades: 

 

Activitats Durada (dies) Precedents 

A 6 B,C 

B 3 E 

C 3 H 

D 3 I,F 

E 5 - 

F 4 H 

G 4 H 

H 3 - 

I 3 G 

Es demana: 

d) El gràfic PERT  
e) La durada del projecte, els temps early i last.  
f) Quants dies pot endarrerir-se l’activitat B? I la D?  

 

12.-  Una empresa fabricant d’automòbils incorpora als seus vehicles un conegut model de 
GPS. L’aparell l’elaboren a la Xina i s’envia per vaixell fins a un majorista de Barcelona que el va 
servint a l’empresa a 40 euros la unitat. Cada vegada que l’empresa demana al majorista un 
viatge de nous aparells ha de gastar 35 euros entre transportista i assegurances i així al cap de 
4 dies arriba la comanda. Aquest any té previst fabricar 26.569 vehicles equipats amb aquest 
model de GPS i per evitar problemes sempre en té 100 unitats de reserva. L’emmagatzematge 
d’aquests aparells suposa la inversió d’uns diners que a l’empresa li suposa un cost del 7% del 
preu del producte. 

 

a) Calcula la comanda òptima  

b) Calcula la cadència òptima  

c) Calcula el punt de comanda  

d) Representa els resultats gràficament  
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13.- Un determinat producte ha tingut els següents moviments durant un mes: 

DATA OPERACIÓ  QUANTITAT PREU 

01/03/11 Existències inicials 40 25 

10/03/11 Compra 50 26 

12/03/11 Compra 60 30 

15/03/11 Venda 80 52 

17/03/11 Venda 20 60 

21/03/11 Compra 50 32 

a) Elabora la fitxa de magatzem segons el criteri FIFO  i  PMP 
b) Quina relació té el benefici de l’empresa amb la valoració de les existències amb el 

mètode FIFO o PMP?  
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DATA CONCEPTE 
ENTRADES SORTIDES EXISTÈNCIES 

Q P TOTAL Q P TOTAL Q P TOTAL 
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14.- Un procés de producció presenta al 5è dia de producció el següent gràfic GANTT 

 

           

Activitat            

A              

B              

C              

D             

E              

             

Temps          1        2        3        4           5        6        7         8  

a) Analitza el gràfic i informa sobre en quin estat es troben les activitats i si el ritme 
de les activitats és el previst.  
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15.- Un procés de producció presenta al 4t dia de producció el següent gràfic GANTT 

           

Activitat            

A              

B              

C              

D             

E              

             

Temps          1        2        3        4           5        6        7         8  

b) Analitza el gràfic i informa sobre en quin estat es troben les activitats i si el ritme 
de les activitats és el previst.  

 

16.- El darrer trimestre de 2021 els ingressos de telefonia mòvil de les operadores espanyoles 
eren (dades reals en milions d’euros): 

Movistar ................. 1.826 

Vodafone ............... 1.218 

Orange ...................... 613 

Yoigo ........................... 31 

Altres ........................... 30 

Calcula la quota de mercat de l’operadora Orange  
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16.- Una empresa produeix dos productes A i B amb la següent estructura de costos. 

 

COSTOS (€) PRODUCTE A PRODUCTE B 

DIRECTES Mà d’obra 1200 800 

Materials   250 450 

Subministraments   120 150 

Serveis externs   600 300 

Primeres matèries   350 400 

INDIRECTES Lloguer local (s’assignen segons unitat 
produïdes) 

1000 

Publicitat (s’assignen segons vendes)   500 

Producció (unitats) 200 150 

Vendes (unitats) 180 140 

Preu de venda (€/u.) 30 40 

 

a) Calcula el cost unitari de cada producte segons el sistema full costing.  
b) Troba el benefici final segons el sistema full costing  
c) Calcula el cost unitari de cada producte segons el sistema direct costing. 
d) Troba el benefici final segons el sistema direct costing. 
e) Per què es poden donar diferències en el benefici si una empresa utilitza el full costing o el 

direct costing? . 
 

17.- En un projecte de negoci de restauració s’està estudiant la seva viabilitat. Es coneixen les 

dades següents per a un mes de funcionament: 

Costos fixos de l’empresa: 

- Lloguer: 1.200 
- Assegurança: 400 
- Impostos: 200 
- Altres costos fixos: 300 

Costos variables:  6 € per cada menú, entre materials energia i mà d’obra. 

a) Sabent que la capacitat màxima que es calcula és de 600 menús al mes, raona la 
viabilitat a un preu de 9 € cada menú.  

b) Si el preu es fixa en 10 € quin seria el punt mort del projecte?  
18.-  Elabora una definició de posicionament i descriu el posicionament dels productes 

següents:  



Generalitat de Catalunya  

Departament d’Ensenyament  

Institut Guindàvols              

 13 

 

 

19.- GLAS vol dissenyar un nou gelat en gran format per entrar en el mercat de les grans 

superfícies i competir amb Haagen Dazs en el segment de consum de gelat domèstic. Proposa, 

seguint les etapes corresponents, les accions que serien necessàries per a fer un pla de 

màrqueting. Proposa alguna estratègia que podria seguir.  

 

20.- Indica en quina etapa del cicle de vida es troben aquests productes i descriu les seves 

característiques.  
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