
DOSSIER: L’organització econòmica de les societats 

A lliurar per correu electrònic o en paper si tornem per Setmana Santa. 

Heu de llegar el llibre digital i practicar on line les activitats que teniu al costat dret del 

text o entreu directament a l’apartat que posa activitats. 

A més, entre el llibre digital que us he enviat, les presentacions i els diversos webs 

contesteu les següents preguntes (aquestes si s’han de lliurar): 

https://www.slideshare.net/salvavila/tema-1-les-activitats-econmiquesdocx 

https://www.slideserve.com/ella/els-agents-i-els-sistemes-econ-mics  

1- Definicions 

Economia:  

Activitats econòmiques 

Agents econòmics 

Factors de producció 

Sistema econòmic 

Mercat laboral 

 

2- Consulta aquesta pàgina i omple la taula sobre les 10 empreses que van generar 

més ingressos al món durant el 2019. 

https://www.businessinsider.es/empresas-grandes-ingresos-2019-500467  

Empresa País Sector ingressos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Quins son els sectors més representats? 

En quin països es concentren? Quin tipus de països són? 

Es distribueixen de manera homogènia al món? 

- Hi ha alguna empresa espanyola en el top 100? Quina és? I Quin lloc ocupa? 

3- Quins tipus de béns existeixen? 

https://www.slideshare.net/salvavila/tema-1-les-activitats-econmiquesdocx
https://www.slideserve.com/ella/els-agents-i-els-sistemes-econ-mics
https://www.businessinsider.es/empresas-grandes-ingresos-2019-500467


4- Classifica aquests béns:  

 Béns de consum Béns de producció 

Galetes 
Ulleres 
Bolígraf 
Teler 
Automòbil 
Formigonera 
Politja 
Màquina de pastar 

  

 

5- Escriu el nom de tres serveis 

6- Escriu a sota de cada foto quina fase de l’activitat econòmica mostra: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

7- Indica quin tipus de venda és: 

                    

 

 



8- Completa aquest esquema dels factors de producció: 

 

9- De quins recursos  naturals  se n’obtenen aquests béns: 

Paper 

Plàstic 

Pell 

Mobles 

Marbre 

Pneumàtics 

 

10- Quines modalitats de treball hi ha a la nostra societat? Explica-les 

 

11- A quin factor de producció corresponen aquests elements? 

Caixera 

Fàbrica 

Aigua 

Fusta 

Camió 

Transportista 

 

12. Indica quins elements integren el capital d’una empresa constructora: 

Maons 

Sorra 

Ciment 

Paleta 

Formigonera 

Camió 

Bastida 

Guixaire 

Dipòsit en un  banc

 

 

13. Indica quins sectors econòmics existeixen? Posa un exemple de cada un.  



14- De què s’encarreguen els agents econòmics? (mirar presentacions) 

 

15- Quins són els agents econòmics fonamentals? Explica’ls 

 

16- Fixa’t en els esquemes i contesta: 

- Quins tipus d’impostos hi ha? 

- Qui paga cada impost? 

- Qui els cobra? 

- A què es dediquen els impostos? 

 



 

 

17- Quins sistemes econòmics conviuen al món actual. Identifica per a cada sistema un 

exemple. 

A més del llibre consulta aquesta pàgina: https://www.slideserve.com/ella/els-agents-i-els-

sistemes-econ-mics   

 

18- Fes una taula comparativa dels sistemes econòmics 

 

19- Qui forma el mercat laboral? 

 

20-Qui forma  part de la població activa d’un país? 

 

21- Per què algunes empreses redueixen la plantilla de treballadors? 

 

22- Observa el gràfic i contesta: 

 

https://www.slideserve.com/ella/els-agents-i-els-sistemes-econ-mics
https://www.slideserve.com/ella/els-agents-i-els-sistemes-econ-mics


 

- La població ocupada  va augmentar durant el 2019? Quina ha estat la diferència 

respecte l’any anterior? 

- Quina tendència va seguir l’atur? En quant va variar? 

- Quina va ser la població activa al 2019? 

- Què és l’EPA?  

23- Fes un resum de l’apartat 8 del llibre digital. Intenta analitzar les causes, l’expansió i les 

conseqüències de la crisi que es va iniciar al 2007. 

http://www.tiching.com/735316  

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html 

https://www.elindependiente.com/economia/2019/10/05/2007-2019-claves-crisis-avecina/ 

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/vision-de-mercado/analisis-

macro/la-crisis-financiera-mundial-10-anos-despues/  

 

Vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QvYMFIz31Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=JrUcVK1BoYw 
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