
 

1.- Emplena els requadres que manquen en aquesta taula. Si no anotes els càlculs que fas ho 

corregiré com a incorrecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Calcula la taxa d' atur amb les dades resultants del quadre anterior. (desocupat = aturat) 
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3.916.900

22.741.700
	�	100 
 0�17223426 � 100 
 17�22% 

Per cada 100 persones que poden i volen treballar, hi ha 17'22 persones que no troben feina. 

3.- Defineix i indica quines persones pertanyen a la Població Inactiva. 

Persones que no treballen perquè no volen o no poden treballar. Per exemple: 

• Estudiants 

• Persones que es dediquen a tasques de la llar. 

• Jubilats. 

• Persones dedicades a activitats benèfiques. 

• Persones que pateixen incapacitat per treballar. 

 

4.- Què és el SEPE, el SOC i la OTG. No pregunto el significat de les sigles sinó quina tasca reali-

tza cada institució. 

El SEPE és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit actualment al 

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i s'encarrega dels programes i les mesures de la política 

d'ocupació. Aquest organisme gestiona les prestacions per desocupació. 

El SOC és una administració de la Generalitat de Catalunya que gestiona l'ocupació i la formació 

professional a persones aturades.  

L'OTG és una oficina física on són presents les dues organitzacions esmentades, el SEPE i el SOC. 

5.- Què són les ETT (no pregunto el significat de les sigles, sinó quina funció realitza aquest 

tipus d'empresa) i què és el contracte de posada a disposició d'un treballador. 

Les Empreses de Treball Temporal són empreses l'activitat de les quals consisteix a posar a dis-

posició d'una altra empresa client, amb caràcter temporal, treballadors contractats per l'ETT 

però que realitzaran les seves tasques a l'empresa client. L' ETT cobrarà de l'empresa client. I els 

assalariats cobren de l'ETT. El contracte de posada a disposició d'un treballador és un contracte 

mercantil entre l' ETT i l'empresa client, sent aquesta última qui dirigirà al treballador en les 

seves tasques. L'ETT en definitiva el que té és una base de dades de treballadors.  

Dades EPA desembre 2017 

Font: ine.es 

Persones 

  PET 38.654.100 

Actius 22.741.700 

 Ocupats 18.824.800 

 Aturats 3.916.900 

Inactius 15.912.400 

Població menor 16 7.425.600 

Població Total 46.079.700 

Espai per anotar els càlculs: 

22/10/2018 

Primer Curs Gestió Administrativa 

MP12 FOL 

Pre-Avaluació 

Curs 2018-19 

PET = Pob. Total – Pob. menor 16 anys = 46.079.700 – 7.425.600 = 38.654.100 

PET = Actius + Inactius 
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 38.654.100 1 15.912.400 

Actius = 22.741.700 persones 

Actius = Ocupats + Aturats 
!ï##$%	#!	&'()*'&+!
,-------------. ���	��� 
 22.741.700 1 18.824.800 

Aturats = 3.916.900 persones 


