
ÀREA: ECONOMIA                            ETAPA: BATXILLERAT             NIVELL: 1r 

CONTEXT: MERCAT DE TREBALL I DESOCUPACIÓ   

COMPETÈNCIES BÁSIQUES:    COMUNICACIO EN LLENGUA, DIGITAL, APRENDRE A APRENDRE, MATEMÀTICA I INICIATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÍTOL I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA:  
Participar en un fòrum d’estudiants de batxillerat a través de les xarxes socials amb la finalitat d’aportar mesures per a combatre l’atur, en el que han de respondre a la següent qüestió: 
Quines serien per a tu les polítiques més encertades per a crear ocupació en Espanya? Desenvolupa almenys tres tipus de polítiques laborals que posaries en marxa justificant els teus arguments de manera objectiva (amb 
dades, referències, noticies, estudis, etc.) 

ACTIVITAT 4: 

  

10. Usant com a font l’EPA (http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf), busca i representa 

gràficament en un full de càlcul les següents dades corresponents al 3r trimestre de 2011: 

a) Taxa d’atur segons sexe (representa-ho per mig d’una gràfica en forma de torta). 

b) Taxa d’activitat segons sexes (gràfic en forma de torta). 

c) Compara els resultats de a) i b) i interpreta’ls. 

d) Taxa d’atur per trams d’edat (diagrama de barres verticals) (Font: http://www.mtin.es/series/) 

e) Quins sectors de població són els més afectats per l’atur? A qe creus que es deu? 

f) Taxes d’atur per CCAA (diagrama de barres horitzontals) 

g) En quines CCAA la taxa d’atur és major i en quines és menor? Reflexiona sobre les raons per les 

quals es dona aquest a situació en els dos supòsits? 

h) Sectors en els que ha augmentat la taxa d’atur. 

ACTIVITAT 2: 

 

8. Compara les dades d’ocupació de 

l’EPA i d’afiliació a la Seguretat 

Social corresponent al 3r trimestre 

del 2011 i explica a que es deu la 

diferencia. Utilitza la següent font: 

http://mtin.es/series/ 

ACTIVITAT 5: 

 

12. Analitza les polítiques de desocupació que s’estan 

desenvolupant des del Ministeri de Treball 

http://mtin.es/es/sec_trabajo/index.htm 

ACTIVITAT 3: 

 

9.  Elabora un gràfic amb full de càlcul amb l’evolució comparativa de les dades de 

paro registrat en Espanya entre els mesos de gener i octubre de 2011.  

En l’eix d’abscisses es mostraran els mesos de gener i octubre, i en l’eix 

d’ordenades el número de parats en milers segons la següent escala (3.900, 4.000, 

4.100, 4.200, 4.300, 4.400). 

Utilitza com a font les dades de paro registrat del SEPE en el següent enllaç: 

http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/paro/index.html 

ACTIVITAT 1: 

 

7. Compara les dades del número de persones parades procedents d’aquestes 

dues fonts i explica a que es deu la diferencia:  

Enquesta de Població Activa (EPA). Institut Nacional d’Estadística (INE) 

http://www.mtin.es/series/ 

Estadístiques del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministeri 

de Treball 

http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/paro/index.html 

EXERCICI 1: 

 

A partir de la informació que trobaràs en el següent 

enllaç respon a les preguntes de la 1 a la 4: 

http://www.maixmail.com/curso-trabajo-empleo-

curriculum/trabajo-clasificación-población 

 

1. Com es classifica la població en el mercat de 

treball? 

2. Explica la diferencia entre inactius i aturats? 

3. Argumenta la diferencia entre actius i ocupats? 

4. Exposa la diferència entre atur i taxa d’atur? 

EXERCICI 2: 

 

5. Classifica els següents perfils de població segons la seua distribució en el mercat de treball en 

funció de la informació que es desprèn de la següent font de l’ EPA:  

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf  

 

Població major de 16 anys que treballa o desitja treballar.  a. Població inactiva. 

Treballador per compte propi o d’aliè.  b. Desocupats o parats 

Jubilats i estudiants universitaris.  c. Població ocupada 

Persones amb treball a temps parcial, registrades en els serveis 

d’ocupació com a demandants. 

 d. Parats 

Persones de baixa per maternitat o en permís de paternitat.  e. Població activa 

Majors de 16 anys inscrits en el Servei d’Ocupació com  a 

demandants. 

  

Persones amb incapacitat laboral permanent majors de 16 anys.   

Població major de 16 anys que no desitja treballar.   

 

 

EXERCICI 3 
 

6. Consulta les dades de població activa, 

població en edat de treballar i població 

aturada corresponents al 3r trimestre de 

2011 en Espanya utilitzant l’enllaç de 

l’exercici anterior i realitza els següents 

càlculs: 

a) Número de persones inactives i 

ocupades. 

b) Taxes d’activitat i d’atur. 

 

ACTIVITAT 5: 

 

11. Elabora un gràfic comparatiu de les 

taxes d’atur dels països d’Europa 

corresponents a juny de 2011, 

segons les dades d’EUROSTAT que 

apareixen en el següent enllaç: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/n

ui/show.do?dataset=lmhr_m&lang=

en  

a) Utilitza un diagrama de barres 

horitzontals. 

b) Raona perquè creus que Espanya 

té la taxa d’atur més alta de tota la 

Unió Europea.  

 

ACTIVITAT 6: 

 

13. Compara les propostes de polítiques d’ocupació que 

plantejaren els principals partits polítics en les 

darreres eleccions generals comentant les diferencies 

més significatives: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-

electoral-pp_5741.ttml 

http://so1.s3c.es/imag3/pdf/elecciones/Programa_PS

OE_2011.pdf 

http://www.izquierda-unida.es/node/9429 
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