
c iències socials - unitat 3  
Què és una empresa? - 3ª part 
  

 La setmana passada vam parlar sobre el concepte general d’EMPRESA i 
aquesta setmana repassarem uns altres conceptes molt molt importants que ja 
vam treballar a classe abans de l’aparició del Coronavirus. 

	 Per a una empresa tindre el capital (o diners) controlats i saber que es 
gasten i que guanyen és bàsic però també ho és per a una simple família com la 
vostra.  

	 Qualsevol persona ha de controlar els ingressos i les despeses de sa casa 
per a evitar qualsevol desequilibri econòmic.  

	 Què anem a fer aquesta setmana?????  

	 - Llegirem les dos pàgines següents del llibre. (saps que si no entens alguna 
part pots escriure un email a cinquepintor@gmail.com i podem fer un skype) 
	 - Farem el RESUM/ESQUEMA del llibre en UNA SOLA FULLA 
HORITZONTAL i m’ho envieu al email.  
	 - Per últim llig i completa la taula que hi ha a la fulla 4. Si pots imprimir-la, 
perfecte, si no pots copia-la a la llibreta o a un full i completa-la.  

 

	 Vos estime i vos trobe a faltar!!!! 
Lidón 

RECORDA QUE LA BONA LLETRA I LA BONA PRESENTACIÓ 
ÉS IMPRESCINDIBLE PER FER UN BON TREBALL!!! 

mailto:cinquepintor@gmail.com


 





PRESSUPOST  
 Josep estudia a la universitat i també acaba de trobar un treball per als caps 
de setmana. Té moltes despeses i necessita guanyar diners. Al treball li pagaran 
450 euros al més, però ja tenia estalviats 935 €. Aquest mes ha tingut les següents 
despeses: en llibres i materials s’ha gastat 218 €, en menjar 86 €, en el lloguer del 
pis 225€, llum i aigua del pis 55€, classes de guitarra 70€, gimnàs 35€, autobús 25€, 
… Creus que podrà estalviar a final de mes? 

 Fica aquestes dades a l’apartat d’INGRESSOS o DESPESES i a continuació 
fes l’operació final per veure si ha pogut estalviar algo. 

PRESSUPOST MENSUAL 
INGRESSOS DESPESES

Concepte € Concepte €
Estalvi d’abans 935 €

QUANT HA 
ESTALVIAT?

TOTAL INGRESSOS : TOTAL DESPESES: 


