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Presentació de l’estudi 

El present treball titulat Aplicacions de l’economia
1 

a l’aula de matemàtiques pretén 
desenvolupar els continguts matemàtics generals del curs de Batxillerat i mostrar la seva 
aplicació econòmica de manera detallada mitjançant 44 exemples pràctics. Sovint els exemples 
utilitzats en les matemàtiques per mostrar els conceptes teòrics s’allunyen de la realitat de 
l’alumne. És per això, que aquest material està preparat per portar a l’aula i mostrar activitats 
de la vida quotidiana que reforcen els continguts de manera més propera a l’alumne i així 
facilitar-li l’aprenentatge.  

Així doncs, es busca mostrar d’una manera més amena i comprensible la matemàtica per 
contribuir en el procés de canvi de mentalitat i actitud negativa de la societat i en especial de 
l’estudiant cap a les matemàtiques. S’intenta aportar així una clara mostra de la necessitat del 
seu estudi, ja que és indispensable per al desenvolupament de tots els àmbits de la vida social i 
en aquest camp tant important i tant quotidià com és l’estudi de l’Economia.  

L’estudi es presenta amb el propòsit de què el centre tingui un material de consulta per utilitzar 
en qualsevol moment del curs i portar a l’aula algun (o tots) els exemples en busca que 
l’alumne obtingui un aprenentatge significatiu i contextualitzat, i així canviar la idea 
generalitzada de total abstracció de les matemàtiques.  

Tot i això, a part de ser utilitzat pel docent per la seva actuació com a professional, també està 
dissenyat perquè el propi estudiant de manera autònoma el consulti i profunditzi els 
coneixements matemàtics i també econòmics gràcies a la seva senzillesa. D’aquesta manera, 
s’espera que l’estudi sigui una gran eina de recolzament pel professorat i alumnat de 
matemàtiques de Batxillerat. Els resultats de l’estudi es basaran en l’experiència de portar el 
material a l’aula i observar com l’estudiant reacciona davant l’aprenentatge del contingut 
matemàtic amb exemples de la vida quotidiana.  

La presentació de l’estudi s’ha dividit en 4 parts. En primer lloc, el treball parteix de la 
importància de les matemàtiques pel tractament de l’economia i, per tant, com l’economia pot 
jugar un gran paper a les classes de matemàtiques. A més, també es descriu la finalitat, 
motivació, justificació i objectius del desenvolupament d’aquest treball. A partir d’aquí, es 
descriuen els conceptes bàsics de les matemàtiques de Batxillerat amb alt grau d’interès en 
economia aportant una nova manera d’ensenyar matemàtiques aplicades a la vida quotidiana, 
concretament amb exemples en l’àmbit d’economia per a diferents nivells. S’ha dividit aquest 
apartat en 4 seccions que presenten continguts sobre equacions, funcions, límits i continuïtat i 
derivació. Cada una d’elles organitzades amb una secció introductòria formada per l’aspecte 
matemàtic i llavors l’aplicació econòmica del contingut. Per aplicar el que s’ha vist, hi ha també 
una secció El cas del Monopoli. Seguidament, per avaluar la fiabilitat del projecte, alguns dels 
exercicis proposats seran portats a l’aula gràcies el Pràcticum. Finalment es ressaltaran les 
limitacions que suposa un estudi com aquest i es tancarà el treball amb unes conclusions que 
esperem que siguin satisfactòries. S’ha creat també un glossari amb terminologia econòmica. 

Cal afegir que s’ha escollit el camp econòmic per mostrar l’aplicació de la matemàtica ja que 
com a llicenciada en Economia, m’he adonat i sorprès de la gran varietat d’usos de diversos 
continguts matemàtics en aquest camp, fet que ha donat un valor afegit al meu aprenentatge. 
És per això, que la idea és transmetre la importància de les matemàtiques dins d’aquest 
context per poder així gaudir sense entrebancs d’aquest món tant sorprenent.   

A més, com a futura docent de matemàtiques, durant el procés de formació s’ha insistit en 
canviar, en modificar i millorar aquells aspectes de l’ensenyament que es considerin necessaris 
per incrementar la qualitat i aprenentatge significatiu de l’estudiant. En aquest sentit, aquest 
treball contribueix a aquest canvi pel seu caràcter d’aplicació i innovador a l’hora d’utilitzar el 
programa Geogebra per mostrar conceptes purament econòmics, recurs utilitzat en la majoria 
dels exemples proposats que generen un dinamisme en l’estudi i enriqueixen l’aprenentatge.  

Així doncs, m’agradaria convidar el lector a què gaudeixi de la lectura d’aquest material 
almenys tant com l’autora n’ha gaudit amb la seva creació. 

                                                           
1
 Economia: Veure definició en el glossari de la página 56. 
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1. Introducció: Importància de l’economia en les matemàtiques 

El canvi i la diversitat en la formació dels alumnes de secundària porten a replantejar una sèrie 
de qüestions bàsiques: Quins criteris s’han d’utilitzar per decidir el programa i la metodologia 
didàctica més adequada en una situació de canvi? Quines singularitats presenta la docència de 
les matemàtiques en l’economia? Aquesta última pregunta introdueix el tema que s’analitzarà: 
Fins a quin punt l’economia hauria d’estar present a les classes de matemàtiques? Hi ha una 
gran quantitat de publicacions que tracten sobre el paper que compleixen les matemàtiques a 
l’economia. Tal com i comenta Luís Mejía

2
 (2006), “l’ús de les matemàtiques en economia 

presenta els següents avantatges: el llenguatge és més concís i exacte; existeix una 
abundància de teoremes matemàtics al servei de l’economia; força a establir totes les hipòtesis 
com a prerequisit per l’ús dels teoremes matemàtics; permet tractar el cas general de n 
variables”. I de fet, el coneixement de les matemàtiques arriba a ser útil en l’economia només 
després que l’estudiant s’ha entrenat a sí mateix en la teoria econòmica.  

Per tant, aquest article es pretén situar en el punt de vista del matemàtic (o del professor de 
matemàtiques) i reflexionar sobre el paper que ha de complir l’economia a les classes de 
matemàtiques. De fet, no és nou que un dels coneixements més importants i sense el qual cap 
individu podria viure activament en la societat són les matemàtiques ja que està considerada 
com un gran exercici pel desenvolupament de la ment. A més, davant de totes les aplicacions, 
les matemàtiques augmenten la seva importància al ser una ciència auxiliar fonamental d’altres 
disciplines, com és el cas de l’Economia. Per tant, cal que els alumnes tinguin un mínim de 
coneixement de les matemàtiques i del seu contingut i cal que el docent transmeti aquesta idea 
mitjançant una motivació a l’estudi de les matemàtiques, i no un temor cap a la matèria. Per 
tant, si l’aprenentatge de les matemàtiques que rep l’estudiant és abstracte i descontextualitzat, 
mai s’apropiarà del coneixement i sempre tindrà problemes per resoldre situacions que se li 
presentin. L’individu, des de molt jove, es relaciona amb molts aspectes de la societat, però un 
dels més comuns i importants és amb l’aspecte econòmic, ja que no hi ha persona que no 
tingui en compte el factor monetari en la seva vida quotidiana. Així doncs, aquest estudi pretén 
demostrar l’aplicació de les matemàtiques i el seu càlcul en els aspectes i continguts 
econòmics, dos matèries molt valuoses per la vida en general.  

Així doncs, aquest material a la disposició tant del docent com de l’estudiant, ha de ser de fàcil 
utilització i diferent per complementar i mostrar l’aplicació real i pràctica d’aquests continguts 
matemàtics que l’estudiant considera inaplicables més enllà d’un quadern. A més, ha de 
contribuir a una major motivació per part de l’estudiant de les matemàtiques, ja que està ben 
demostrat que s’aprèn amb major facilitat, rapidesa i amb alta probabilitat d’aconseguir 
aprenentatges significatius quan associem i apliquem el que ens ensenyen. La feina del docent 
no només és donar coneixements, sinó assegurar-se que l’alumne aprengui i cal buscar la 
manera de fer fàcil aquest aprenentatge. Per tant, aquest estudi busca servir per eina de millora 
de la qualitat de l’ensenyança de les matemàtiques. 

L’objectiu general d’aquest estudi és donar a conèixer la utilització i aplicació de conceptes i 
operacions matemàtiques en relació a l’Economia. Concretament, l’objectiu és presentar a 
l’estudiant l’aplicació de la matemàtica a la realitat i presentar de manera més il·lustrativa i 
demostrativa aquesta aplicació a l’àrea d’Economia.  

La finalitat dels exemples creats és aconseguir que l’alumnat de matemàtiques de batxillerat 
adquireixi les competències específiques que es presenten en el desplegament curricular del 
DECRET 143/2007 de 26 de juny de 2007. Així doncs, la competència en recerca és la que es 
tracta bàsicament en el següent estudi tot i que depenen de com es porti a l’aula, es pot lligar 
amb altres com per exemple la competència comunicativa o la competència en la gestió i el 
tractament de la informació o la competència digital. Per tant, la competència en recerca és la 
principal facultat que es desenvoluparà a continuació ja que mobilitza els coneixements i els 
recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes 
o per resoldre problemes rellevants.  

 

                                                           
2
 Luis Mejía Marcatinco: Economista i matemàtic. Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la 

UNMSM (Universitat Nacional Major de Sant Marc, Perú). 
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2. Desenvolupament de la proposta: contingut matemàtic i aplicació econòmica 

En aquest apartat es desenvolupa el material dirigit a l’ensenyament secundari no obligatori de 
Batxillerat. El contingut del treball està organitzat en unitats didàctiques d’aprenentatge, que 
són les següents: 

2.1 Equacions i inequacions 
2.2 Funcions 
2.3 Límits i continuïtat 
2.4 Derivades i optimització 
2.5 Cas del Monopoli 

La metodologia de treball serà, en primer lloc, descriure el concepte matemàtic necessari pel 
seguiment del text i, seguidament, es donen i s’expliquen una sèrie d’exemples per a diferents 
nivells en context econòmic. En els annexos indicats s’hi troba explicat el contingut matemàtic 
de manera més extensa. Durant l’estudi, només hi haurà l’explicació dels conceptes necessaris 
per seguir la lectura sense aprofundir.  

Els exemples que trobem a continuació són dissenyats per l’autora i d’altres són extrets de 
diferents manuals d’Economia

3
 però adaptats per poder portar a l’aula de matemàtiques de 

Batxillerat. Cal afegir que en molts d’ells s’utilitza el programa Geogebra
4
 per tal de 

complementar i facilitar l’aprenentatge de l’alumne i poder així interpretar els resultats obtinguts 
en cada cas de manera més dinàmica. A l’Annex Geogebra es troben totes les activitats 
resoltes. 

2.1 Equacions i inequacions 
 
a.  Equacions  

En primer lloc, cal tenir present que una equació és una igualtat entre dues expressions 
algèbriques. A l’annex 1 es troba un recull més extens del contingut més important del 
concepte de les equacions de tot aquest apartat.  
Una equació lineal amb una incògnita en la variable x  és una equació que pot ser escrita de 

la forma 0ax b  , on a  i b  són constants i 0a  .  

Exemple 1: L’empresa TAPS, S.A. ha decidit invertir 10.050€ en una nova màquina d’envasar i 
per això encarrega en Pere, el cap del departament de finançament, analitzar com finançar 
aquesta inversió. En Pere contacte amb al Banc Nou i li ofereixen un préstec per aquest import 
amb una devolució del capital de cada any que serà el doble de l’any anterior fins l’any 4. Quina 
serà l’amortització

5
 financera

6
 d’aquest capital cada any? 

     Solució: Si anomenem x  a la quantitat que amortitzarà el primer any, llavors el segon any la 

quantitat seria 2x , i el tercer any 4x  i, per últim, el quart any seria 8x . 

Per trobar el valor del primer any hem de resoldre una equació lineal sabent que la suma 
d’amortitzacions d’aquests 4 anys ha de ser igual a l’import total demanat: 

                                                     2 4 8 10.050x x x x     

                                                     (1 2 4 8) 10.050x      

                                                 10.050 10.050
670

(1 2 4 8) 15
x   

  
 

La primera quantitat que amortitzarà l’empresa d’en Pere serà de 670€. El segon any, 
amortitzarà 1.340€, el tercer any 2.680€ i, finalment, l’últim any amortitzarà 5.360€. Si sumen 
aquestes quantitats ens dóna 10.050€, veiem que s’amortitza exactament el capital que 
demana l’empresa. 

                                                           
3
 Els dos manuals utilitzats són: “Microeconomia” de R. Pyndick i D. Rubinfeld i “Principios de Economía” 

de Gregory Mankiw. 
4
 www.geogebra.org 

5
 Amortització: veure definició en el glossari de la pàgina 56. 

6
 Amortització financera: Amortització del capital sense tenir en compte el pagament d’interessos.  
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Exemple 2: La companyia Wilson produeix un producte que genera un cost variable
7
 per unitat 

de 6€ i un cost fix
8
 de 80.000€. Cada unitat té un preu de venda de 10€. Determina el nombre 

d’unitats que han de vendre’s si la companyia Wilson vol obtenir un benefici
9
 de 60.000€. 

    Solució: Si q és el nombre d’unitats que han de ser venudes (quantitat), el cost variable serà 
6q, i el cost total (fix més variable) serà 6 80.000q , i l’ingrés total per la venda de q unitats 

resultarà de 10q .  

Com que el Benefici=Ingrés Total - Costos Totals; El model per aquest problema serà: 

                  

60.000 10 (6 80.000)

60.000 10 6 80.000

140.000 4

35.000

q q

q q

q

q

  

  





 

Per tant, s’han de vendre 35.000 unitats per obtenir uns beneficis de 60.000€. 

Exemple 3: Un sastre compra 20 metres de seda i 30 metres de lli, pagant 6 més pel metre de 

seda que pel metre de lli. En total va pagar 1.120€, quin és el preu de cada tipus de tela? 

    Solució: Si x és el preu del lli i x+6 és el preu de la seda, la quantitat comprada seria 
30x+20(x+6), llavors cal resoldre l’equació lineal per trobar el preu de cada teixit.  

 

30 20( 6) 1.120

30 20 120 1.120

50 1.120 120

1.000
20

50

x x

x x

x

x

  

  

 

 

 

Per tant, com que x és el preu del lli, cada metre d’aquesta tela costa 20€ i cada metre de seda 
26€ (20+6). 

Una equació quadràtica amb una incògnita té la forma 
2 0ax bx c   , amb 0a  , i les 

seves solucions s’obtenen aplicant-hi la fórmula: 

2 4

2

b b ac
x

a

  


 

 

 

          2 5 4y x x     

                                                           
7
 Cost variable: veure definició en el glossari de la pàgina 56. 

8
 Cost fix: veure definició en el glossari de la pàgina 56. 

9
 Benefici: veure definició en el glossari de la pàgina 56. 

x 

y 

La interpretació gràfica de les equacions de segon grau i 
de les seves solucions es realitza a partir de la funció 
quadràtica i es representa a partir d’una paràbola:  

Propietats:  

- El seu eix és paral·lel a l’eix Y; la seva forma depèn de 
a, el coeficient de x

2
; l’abscissa del vèrtex està en 

0
2

b
x

a
  ; les abscisses dels punts de tall x1,x2, amb 

l’eix x són les solucions de l’equació 
2 0ax bx c   ; i 

talla l’eix Y en el punt (0,c). 
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Un conjunt d’equacions lineals amb dues incògnites formen un sistema d’equacions que 

tenen la següent expressió: 

                                                      
ax by c

a x b y c

 

   
 

Exemple 4: El blat és un important producte agrícola i el seu mercat ha estat estudiat pels 
economistes agraris àmpliament. Gràcies els estudis estadístics, es sap que el 1981 l’equació 

de l’oferta
10

 era: ( ) 1.800 240sQ P P  ; on P  és el preu en € i 
sQ els milions de kg. de blat 

recollits a l’any. Aquests estudis també van determinar l’equació de la demanda
11

:

( ) 3.550 266dQ P P  , on P  és el preu en € i dQ  els milions de kg. de blat demanats a l’any. 

Quina és la quantitat de blat que buidava el mercat
12

 l’any 1981, és a dir, quina és la quantitat 
que feia que no sobrés ni un kg. de blat en el mercat, el que és el mateix, es comprava tot el 
que es venia portant així al punt d’equilibri de mercat

13
? 

    Solució: ( ) ( )s dQ P Q P  

1.800 240 3.550 266P P    

506 1.750P   

3,46€P  per kg. de blat.  

Per trobar la quantitat que buida el mercat:    Q (P)=Q 3,46 1.800 240 3,46 2.630s s     

milions de kg de blat. També es pot comprovar amb la demanda 

   Q (P)=Q 3,46 3.550 266 3,46 2.630d d     milions de kg de blat.  

Exemple 5: Considera un mercat amb un sol producte. Representem per 
dQ  la quantitat 

demanda i 
sQ  la quantitat ofertada. Les equacions que ho representen són: 

  2( ) 2 1,sQ P P 
                         

( ) 12dQ P P 
 

Calcula el preu d’equilibri
14

, és a dir, el preu pel qual l’oferta i la demanda són iguals.  

   Solució: Com que ( ) ( )s dQ P Q P , podem igualar les dos equacions i obtenim: 

212 2 1P P   , 

Per tal de poder aïllar P , cal eliminar l’arrel elevant al quadrat la igualtat: 

2 2 2 2 2(12 ) 2 1 144 24 2 1 24 145 0,P P P P P P P             

24 576 580 24 34

2 2
P

    
    

                                                           
10

 Equació de l’oferta (Corba d’oferta): Veure definició en el glossari de la pàgina 56. 
11

 Equació de demanda (Corba de demanda): Veure definició en el glossari de la pàgina 56. 
12

 Mercat: Veure definició en el glossari de la pàgina 56. 
13

 Punt d’equilibri: Veure definició en el glossari de la pàgina 56.  
14

 Preu d’equilibri: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  

5  

29  
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Encara que totes dues quantitats verifiquen l’equació, la solució negativa no té sentit econòmic. 

El preu d’equilibri és, per tant, 5 . .p u m  Observem que, efectivament, amb aquest preu la 

quantitat d’oferta i de demanda són iguals: 

  
2( ) (5) 2·5 1 7

( ) (5) 12 5 7

s s

d d

Q P Q

Q P Q

   

   
 

Equacions lineals amb més de dos incógnites. El procés utilitzat per transformar un sistema 
d’equacions lineals en un altre d’escalonat i així obtenir la solució s’anomena mètode de 
Gauss.  

Exemple 6: L’empresa TRIGA.S.A fabrica tres productes: galetes normals, de xocolata negra i 

xocolata blanca, en quantitats 𝑥, 𝑦 𝑖 𝑧 respectivament expressades en kg, els quals han de 
passar per tres seccions per obtenir el producte final. Cada producte ha de passar una certa 
quantitat d’hores en cada secció, segons indica la taula adjunta: 

 Secció 1 Secció 2 Secció 3 

Galetes normals 3h 4h 2h 

Galetes xoco negra 2h 2h - 

Galetes xoco blanca 1h 1h 2h 

A la secció 1 es disposa de 215 hores en total, de 255 en la segona i de 150 en la tercera. Si 
per raons tècniques l’empresa vol fer ús de totes les hores disponibles, calculeu quantes unitats 
de cada producte es fabricaran. 
   Solució: El problema es pot modelitzar com a problema d’equacions lineals. Per exemple, en 

la primera secció es s’utilitzen 3 2x y z   hores. Com que disposa de 215 hores en total i 

l’empresa vol utilitzar-les totes, haurà de complir-se que 3 2 215x y z   . Seguint la mateixa 

idea per les altres seccions, tindríem que 4 2 255x y z    per la segona secció i 

2 2 150x z   per la tercera. El procés productiu està determinat pel següent sistema: 

3 2 215

4 2 255

2 2 150

x y z

x y z

x z

  


  
  

 

Per la resolució del sistema de tres equacions i tres incògnites utilitzarem el sistema de 
GAUSS, per tant, en primer lloc ho col·locarem com a matriu: 

3 2 215

40

2 2 150

x y z

x

x z

  

  

 







 

i operem: 

3 2 1 215

4 2 1 255

2 0 2150

 
 
 
 
 

    ≈                

3 2 1 215

1 0 0 255

2 0 2150

 
 
 
 
 

           

Així doncs, ara ja podem tornar a refer el sistema ja que hem aconseguit el triangle de 0 que 
necessitàvem:  

3 2 215

40

2 2 150

x y z

x

x z

  


  
  

 

F1-F2 ≈ 

Així, ja podem resoldre el sistema: Obtenim que 40x  , és a 

dir, es produiran 40 kg de galetes normals, 35 de galetes de 

xocolata blanca ( 35z  ) i 30 de xocolata negra ( 30y  ). 
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b. Inequacions 

Una inequació és una desigualtat entre expressions algebraiques. A l’annex 1 es troba més 
informació sobre aquest concepte.  

Les inequacions lineals amb una incògnita es solucionen de manera similar a les equacions, 
però tenint en compte les desigualtats. Les seves solucions són tots els punts d’un interval 
infinit. Pel que fa les solucions d’un sistema d’inequacions lineals amb una incògnita poden 
formar un interval, finit o infinit, o poden no tenir solució.  

Exemple 7: El fabricant d’un article pot vendre tot el que produeixi a un preu de 60€ cada 
article. Els seus costos estan formats per 40€ que inclouen matèria prima i la mà d’obra per 
produir cada article, i té uns costos addicionals (fixes) de 3.000€ a la setmana per lloguer de la 
planta. Troba el número d’unitats que hauria de produir i vendre per obtenir uns beneficis de, 
com a mínim, 1.000€ a la setmana.  

    Solució: En primer lloc, cal definir x  com a nombre d’articles produïts i venuts a la setmana. 

Seguidament, cal tenir present que els beneficis de l’empresa són els ingressos degut a les 
vendes menys els costos de producció, així doncs: 

El cost total de produir x  unitats està format per uns costos fixos, de 3.000€, més uns costos 

variables que depenen del volum de producció, concretament 40€ per article. Per tant, obtenim 

els següents costos setmanals: ( ) 3.000 40C x x  .  

Per altra banda, els ingressos de l’empresa estan formats per les vendes, que serà 60€ per 

article pel nombre d’articles que ven, x , és a dir, 60x . 

Per tant, els beneficis seran 60 3.000 40x x   i això ha de ser superior a 1.000€: 

60 3.000 40 1.000x x    

Per tant,          

20 4.000 0

4.000
200

20

x

x

 

 
 

Per tant, el fabricant ha de produir i vendre almenys 200 articles setmanals per aconseguir uns 
beneficis superiors a 1.000€ setmanals.  

Finalment, les inequacions quadràtiques amb una incògnita tenen la forma 
2 0ax bx c  

i la seva solució depèn de la posició de la paràbola respecte l’eix x  i del signe que tingui.  

Exemple 8: El Producte Interior Brut (PIB)
15

 d’un país està definit per 
2 2 50t t   milers de 

milions d’euros, on “ t ” representa els anys a partir de l’any en curs. Determina en quin instant 

el PIB del país excedirà o serà igual a 58 mil milions d’euros.  

    Solució: El PIB del país serà igual o més gran que 58 mil milions d’euros quan
2 2 50 58t t   . En primer lloc, cal buscar les arrels de la paràbola per veure en quins punts 

talla l’eix de les x i així conèixer la solució de la inequació. Per fer-ho, expressarem la 

inequació de la següent forma: 

                                                           
15

 PIB: veure definició en el glossari de la pàgina 56.  
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2 2 50 58t t    
2 2 8 0t t   ; 

Ara sí que ja estem en condicions per trobar les solucions de l’equació que es representa a 
partir d’una paràbola. 

 

Per tant, diríem que el conjunt solució de la inequació és de ( , 4] [2, )    però com que 

la variable t  correspon al temps, la única solució vàlida és [2, ) és a dir, el PIB serà igual o 

superior a 58 mil milions per primer cop quan 2t  , és a dir, d’aquí 2 anys. A partir d’aquí, el 

PIB sempre creixerà i no tornarà a ser inferior a 58 mil milions d’euros.  

Pel que fa les inequacions lineals amb dues incògnites, el conjunt de solucions és el 

semiplà situat en un dels costats de la recta 0ax by c   . Quan en la desigualtat està 

inclosa la igualtat (≤, ≥), els punts de la recta són també solució. Respecte el sistema 
d’inequacions lineals amb dues incògnites, el conjunt de solucions d’aquest tipus és la 
intersecció de diversos semiplans, és a dir, un recinte poligonal o bé un recinte obert. Del 
sistema d’inequacions lineals amb dues incògnites arribem a la programació lineal per obtenir 
l’opció més convenient (òptima) dels problemes d’aquest tipus: aconseguir beneficis màxims o 
costos mínims, per exemple, en funcions en què la funció que cal optimitzar depèn d’unes 
variables subjectes a determinades restriccions, expressades en inequacions lineals. 

Exemple 9: Les restriccions pesqueres imposades per la CEE
16

 obliguen a certa empresa a 
pescar com a màxim 2.000 tones de lluç i 2.000 tones de rap i, a més, en total les captures 
d’aquestes dues espècies no pot passar de 3.000 tones. Si el preu del lluç és de 6€/kg i el preu 
del rap de 10€/kg, quines quantitats ha de pescar per obtenir el màxim benefici

17
? 

   Solució: En primer lloc, s’han de definir les incògnites: 

x serà el número de tones de lluç i y el número de tones de rap. 

De l’enunciat en deduïm les següents restriccions:  

 Com a màxim 2000 tones de lluç:  2.000x   
 Com màxim 2000 tones de rap: 2.000y   
 Les captures d’aquestes dos espècies no poden passar de les 3000 

tones: 3.000x y   

La funció objectiu que dóna el benefici en milions d’euros i que cal maximitzar ve donada per: 

( , ) 6 10f x y x y  . 

                                                           
16

 CEE: Veure definició en el glossari de la pàgina 56.  
17

 Maximització de beneficis: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

temps 

PIB 
 

Gràficament i analíticament s’observa que les 
solucions de les inequacions són quan t val -4 
o 2. Per tant, podem descriure la situació 
actual de la següent manera:       

 



Aplicacions d’Economia a l’aula de Matemàtiques 9 
 

Representant les rectes: 2.000x  , 2.000y  , 3.000x y  corresponents a les fronteres de 

les restriccions obtenim la següent regió factible (també cal tenir present que 0x  i 0y  ): 

 
 

En el gràfic s’observen els vèrtex obtinguts i sabem que la solució es troba en un d’ells: 

(2.000,0); (2.000,1.000); (1.000,2.000); (0,2.000)  (0,0)A B C D i O . 

El pas següent és substituir aquestes coordenades a la funció objectiu f, i obtenim: 

( ) 12f A  milions d’euros ; ( ) 22f B  milions d’euros;   ( ) 26f C  milions d’euros; ( ) 20f D   

milions d’euros i ( ) 0f O  milions d’euros . 

Així doncs, la funció objectiu obté el seu màxim en el vèrtex C, pel que les quantitats a pescar 
són 1.000 tones de lluç 2.000 tones de rap.  

Exemple 10: Una empresa dedicada a la fabricació de components d’ordinador té dues 
fàbriques que produeixen, respectivament, 800 i 1.500 peces mensuals. Aquestes peces han 
de ser transportades a tres botigues que necessiten 1.000, 700 i 600 peces, respectivament. 
Els costos de transport, en euros per peça, són els que apareixen a la següent taula. Com ha 
d’organitzar el transport perquè el cost sigui el mínim? 

 Botiga A Botiga B Botiga C 

Fàbrica I 3 7 1 

Fàbrica II 2 2 6 

    Solució: En aquest tipus de problemes, s’exigeix que tota la producció sigui distribuïda als 
centres de vendes en les quantitats que precisa cada un i, per tant, no poden generar-se estocs 
del producte ni a les fàbriques ni als punts de venda. Així doncs, en conseqüència, els 800 
articles produïts a la fàbrica I han de distribuir-se a les botigues A, B i C de manera que 

(800 ) 800x y x y     . Però a més a més, si des de la fàbrica I s’envien x  unitats a A, la 

resta, fins arribar a les 1.000 necessàries que vol A, han de ser enviades per la fàbrica II, que 
seria 1.000- x  unitats seran enviades de la fàbrica II a A. De la mateixa manera, si des de la 

fàbrica I a la botiga B s’envia y , la resta necessària, 700- y , seran enviades des de la fàbrica 

II. I ja per últim, el mateix per la botiga C que rebrà  800 x y   des de la fàbrica I i 

600 (800 )x y   des de II. Per resumir aquesta informació, resultarà útil utilitzar la taula 

següent: 
 
Enviaments A la botiga A (1.000) A la botiga B (700) A la botiga C (600) 

Des de la fàbrica I (800) x  y  800 x y   

Des de la fàbrica II 
(1.500) 

1.000- x  700- y  200x y   

 
 

X=2.000 

y=2.000 

x+y=3.000 

X 

y 
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L’última columna s’ha obtingut de la següent manera: 

- Com que (800 ) 800x y x y     , la fàbrica I enviarà 800 x y  a la fàbrica C. 

Com que necessita 600 peces, la fàbrica II li ha d’enviar 

600 tot el que envia A 600 (800 ) 200x y x y        . 

Per tant, ara ja podem obtenir les restriccions:

0;  1.000 0;  0;  700 0;  800 0;  200 0x x y y x y x y           
 

 Per facilitar la feina, podem simplificar les desigualtats anteriors i obtenim: 

0 1.000;0 700;0 800x y x y        

Un cop ja tenim les restriccions, ja podem trobar el valor de la funció objectiu. Cal recordar que 
el nostre objectiu és baratar el màxim els costos de transport. Aquests costos de transport es 
troben multiplicant les quantitats enviades a cada botiga pels respectius costos de transports 
unitaris: 

( , ) 3 2(1.000 ) 7 2(700 ) (800 ) 6( 200) 6 10 3.000

: 6 10 3.000

s.a.   0 800

0 1.000

       0 700

       

Z f x y x x y y x y x y x y

Minimitzar Z x y

x y

x

y

               

  

  

 

 

 

La regió factible serà: 

       
 

El mínim cost es dóna al vèrtex A, quan x=200 i y=0. Per tant, les quantitats a distribuir són: 

Enviaments A la botiga A (1000) A la botiga B (700) A la botiga C (600) 

Des de la fàbrica I (800) 200 0 600 

Des de la fàbrica II (1.500) 800 700 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funció objectiu: Z=f(x,y)= 6x+10y+3000 

Vèrtex Costos 

A(200,0) 4200 

B(800,0) 7800 

C(100,700) 10600 

D(0,700) 10000 

E(0,200) 5000 
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2.2 Funcions 

Una funció és una relació de dependència entre dues variables en què cada valor de la 
variable independent li correspon un únic valor de la variable dependent.  

S’anomena domini d’una funció ( )f x el conjunt de tots els valors que pot tenir la variable 

independent. S’indica per  de ( )D f x . 

S’anomena recorregut d’una funció ( )f x el conjunt de tots els valors que pot tenir la variable 

dependent. S’indica per  de ( )R f x . 

Gràficament és el següent:  

 

Per tal d’ampliar la informació del concepte de funcions, a l’annex 2 s’hi pot trobar una 
explicació més extensa del concepte en qüestió.  

Analitzarem breument els tipus de funcions amb les quals treballarem a continuació: 

Funcions lineals: Funcions polinòmiques de primer grau que tenen la forma y ax b  , es 

representen mitjançant una recta de pendent a que passa pel punt (0, b ). El pendent d’una 

recta és la variació (augment o disminució) que es produeix en la y quan la x  augmenta en 

una unitat. En una equació lineal, el pendent de la recta és el coeficient de la x  quan s’aïlla la 

y .  

Exemple 11: L’Antoni dubte entre comprar-se un cotxe de gasolina o un de gasoil. El primer 
consumeix, cada 100km, 12 litres de gasolina a 1,33€ el litre. El segon consumeix, cada 
100km, 7 litres de gasoil a 1,25€ el litre i costa 3.005€ més que l’altre model. Fes un estudi de 
la despesa total segons els quilòmetres recorreguts i esbrina a partir de quin quilometratge 
resulta més rendible l’un que l’altre.  

    Solució: Si recorrem x  km, la despesa total, y , de cada model serà:  

 Model gasolina: ·12·1,33 0,1596
100

x
y x   

 Model gasoil: ·7·1,25 3.005 0,0875 3.005
100

x
y x     

Si representem les dues funcions i en trobem el punt de tall, o resolem les equacions a partir 
del sistema d’igualació, obtenim que aproximadament a partir del km 41.680 la despesa és 
menor amb el model de gasoil, per tant, a partir d’aquesta distància surt més rendible el model 
gasoil. Depenen dels quilòmetres que l’Antoni acostuma a fer, li sortirà més a compte un model 
o l’altre. Ara bé, si condueix molt, la nostra recomanació seria el model gasoil.  
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Exemple 12: Es representen dos famílies amb unes funcions de consum (C) diferents, en 
funció de la renda familiar ( y ):  

Família Creu: ( ) 1.600 0,8  

Família Suma: ( ) 750 0,9

C y y

C y y

 

 
  

Raona quina de les dues famílies consumeix més independentment dels seus ingressos. Per 
uns ingressos mensuals de 1.500€ per les dues famílies, quina destinaria una major part al 
consum? Per què? (Raona a partir de les funcions lineals proporcionades). Què passa si canvia 
el PMC

18
 de la família Creu? 

   Solució: Com a funció lineal, les equacions tenen la forma C b aY  , on b  és el consum 

autònom i a el PMC (propensió marginal a consumir) que mesura el canvi que es produeix en 

el consum degut a un canvi d’una unitat en els ingressos, és a dir, ens diu que si els ingressos 
incrementen en 1€, en quant incrementa el consum. Així doncs, la família que consumeix més 
independentment dels ingressos és la família Creu, ja que tal i com es veu en el gràfic, encara 
que no hi hagi cap ingrés, destina una major quantitat en el consum que la família Suma.  

 

Per uns ingressos de 1.500€, el consum de cada família seria:  

Família Creu: ( ) (1.500) 1.600 0,8(1.500) 2.800

Família Suma: ( ) (1.500) 750 0,9(1.500) 2.100

C y C

C y C

   

   
 

La família Creu és la que consumeix més encara que destina menys proporció de la renda a 

aquest, però el seu consum autònom, b , és molt elevat i més que compensa l’inferior PMC       

( a ).  

Si varia el PMC ( a ) de la família Creu, canvia el pendent de la funció de consum. En 

increments del PMC, la funció es torna més inclinada i a igual ingressos, destina una quantitat 
major al consum. En canvi, si es redueix el PMC, la funció es torna més plana i a igual 
ingressos, destina una menor quantitat al consum. 

                                                           
18

 PMC: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
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Funcions quadràtiques: També s’anomenen funcions polinòmiques de segon grau i tenen la 

forma 
2 ,  0y ax bx c a    i es representa mitjançant una paràbola. És important tenir 

present que si 0a  , les branques van cap avall i si 0a  , les branques van cap amunt. Així, 

com més gran sigui | |a , més estilitzada és la paràbola. Cal tenir present també que l’abscissa 

del vèrtex de la paràbola serà 
0

2

b
x

a
  .  

Exemple 13: Les funcions de benefici de dos empreses del mateix sector es donen com 1 i 

2  en funció de la quantitat produïda: 

2

1
17 42( ) Q QQ                       2

2
16 38( ) Q QQ      

a) A quin nivell de producció obtindrà la primera empresa beneficis nuls?  
b) A quin nivell de producció obtindrà la segona empresa beneficis de 25u.m.? 

   Solució: a) Si 
1

 és igual a 0, 
2

1 17 42 00 Q Q      . Llavors, es resol la funció amb 

l’aplicació de la fórmula per equacions de segon grau i s’obté el següent: 

2
17 17 168 17 121

2 2
Q

    
  

 
 

Així doncs, per les quantitats de 14 i 3, els beneficis seran nuls. A la següent gràfica de la 
funció es pot observar: 

 

b)Pel que fa la segona empresa, si obté uns beneficis de 25 significa que 
2

2
16 38 25( ) Q QQ      . Si resolem l’equació de segon grau obtenim, 

2

2
16 63 0( ) Q QQ      , les quantitats que fan que el benefici sigui de 25 u.m.: 

 

 

2
16 16 252 16 4

2 2
Q

    
  

 
       

 

 

 

14 

3 

9 

7 
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Funcions definides “a trossos”: Aquest tipus de funcions són molt peculiars ja que demanen 
diverses “fórmules”, cadascuna de les quals regeix el comportament de la funció en un tram 
determinat. Les seves representacions són fàcils si sabem representar cadascun dels trams i 
es fa atenció al seu comportament en els punts d’enllaç.  

Exemple 14: L’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
19

 és un impost 
personal, progressiu

20
 i directe que grava la renda obtinguda durant un any d’un individu. A 

Catalunya existeixen 6 tipus de trams aplicables en funció de la renda obtinguda durant un any. 
A continuació se’t proporciona la taula. Troba la funció a trossos de l’impost que has de pagar 
en funció de la renda obtinguda (R) i representa-la gràficament. Calculeu quin impost hauria de 
pagar l’Estela si ha obtingut durant l’any 2010 uns ingressos de 33.000€. 

Trams de base imposable
21

 en euros Tipus aplicable a cada base 

De 0 a 17.707,20 12,0% 

De 17.707,20 a 33.007,20 14,0% 

De 33.007,20 a 53.407,20 18,5% 

De 53.407,20 a 120.000,20 21,5% 

De 120.000,20 a 175.000,20 23,5% 

De 175.000,20 en endavant 25,5% 

    Solució: La funció que ens relaciona la renda obtinguda durant un any amb el tipus impositiu 
que ens tocarà pagar és:  

 I( R )=  

0,12     si 17.707,20

0,14     si 17.707,20 33.007,20

0,185   si 33.007,20 53.407,20

0,215   si 53.407,20 120.000,20

0,235   si 120.000,20 175.000,20

0,255   si 175.000,20

R R

R R

R R

R R

R R

R R



 

 

 

 



 

La seva representació gràfica ve donada per una funció a trossos següent: 

 

L’Estela amb una renda de 33.000€ li pertoca un tipus aplicable del 14%. Per tant, d’impost 
pagarà: 

  ( ) (33.000) 0,14·33.000 4.620€I R I   d’impost. 

La base liquidable
22

 serà la renda final que li resta a l’Estela un cop pagat l’impost: 

33.000 4.620 28.380  . 

                                                           
19

 IRPF: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
20

Impost progressiu: Veure la definició en el glossari de la página 56. 
21

 Base Imposable: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
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Funcions exponencials: L’expressió general d’una funció exponencial és la següent:  

( ) · xy f x b a   

On a i b són dues constants i 1a  i 0b  . Pels exemples que tenim a continuació, cal tenir 

present les 4 propietats més importants d’aquest tipus de funcions: 

1. És sempre creixent    
2. És sempre positiva 

3. 
0·b a b , per tant passa pel punt (0,b) 

4. És diferenciable. 

La utilització de funcions exponencials en economia apareixen en dos sentits: en aquells 
problemes que analitzen l’evolució d’una variable (preu, producte, ingressos) en funció del 
temps i en el càlcul d’interessos. A continuació ho veurem més concretament.  

   Exemple 15: Un país en via de desenvolupament
23

 vol incrementar els estalvis des d’un 
nivell actual de 5,6 milions a 12 milions d’euros per fer front a futures possibles polítiques 
expansives. Quant de temps necessitarà, si poden incrementar-se els estalvis a un 15% anual? 

   Solució: 

  (1  ' )

12 5,6(1 0,15)

log12 log5,6 log1,15

1,0792 0,7482 0,607

5,45 anys

temps

t

Estalvi final Estalvi inical ritme d estalvi

t

t

t

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                          
22

 Base liquidable: Veure definició en el glossari de la pàgina 56.  
23

 País en via de desenvolupament: Veure definició en el glossari de la pàgina 56.  

Com s’observa a la gràfica, la funció 
exponencial és una funció definida en 

tot , contínua i creixent. En aquest 
cas, només tenim representats valors 

quan 0t  . Es veu com creix més de 

pressa que qualsevol funció potència. 
En el cas que augmentés el ritme 
d’estalvi (exemple del 15% al 17%), 
l’obertura de la funció seria més 
tancada i ens indicaria que es 
necessitaria menys temps per tal 
d’arribar a l’estalvi desitjat, en aquest 
cas de 12 milions.  
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Funcions logarítmiques: Les funcions logarítmiques es poden considerar funcions 

“complementàries” de les exponencials. Si per a una funció exponencial al valor x li 

associàvem el valor 
xy a , en una funció logarítmica, a un valor y  li associem un valor x tal 

que 
xa y . Per aquest motiu, es diu que la funció logarítmica és la funció inversa de 

l’exponencial. Podem observar que la definició logay x com a 
ya x és molt similar a la 

definició de funció exponencial 
xy a , amb la diferència que ,x y s’han intercanviat. Així 

doncs, la seva interpretació gràfica serà la mateixa simplement intercanviant els gràfics ,x y . 

També remarcarem les propietats més importants d’aquest tipus de funcions:  

1. És sempre creixent 

2. Només està definida per valors de 0x   

3. log 1 0a  per a qualsevol a , sempre passa pel punt (1,0) 

4. És derivable.  

Exemple 16: Una botiga de roba vol promocionar la seva marca a partir d’aplicar descomptes 
acumulatius cada dia, és a dir, redueix els preus un 10% cada dia fins que no li quedi cap 
article. A la Maria li agrada molt un vestit que té la botiga que actualment val 270€, però ella 
només se’n vol gastar com a màxim 150€. Quants dies ha d’esperar la Maria per poder 
comprar el seu vestit? 

    Solució: Primer de tot, cal formular el model que ens relacioni les variables tenint en compte  

que estem buscant els dies que han de passar ( t ) perquè el preu sigui el desitjable per la 

Maria, saben que cada dia hi ha una reducció del preu del 10%. Així doncs, el model que ens 
relaciona això és: 

(1 0,10)
t

Pfinal Pinicial   

Aquesta equació ens relaciona el preu final amb el preu inicial tenint en compte aquesta 
rebaixa diària del 10%. Per tant, amb la informació de l’enunciat, la Maria pot trobar quants dies 
han de passar perquè el vestit valgui 150€, enlloc de 270€ que val actualment.  

150 270(0,9)
t

  

150
0,9

270

t
  

Aplicant logaritmes per poder aïllar el temps obtenim: 

150
270

150
270

log( ) log 0,9

log( )
5,58

log 0,9

t

t



 
 

Així, la Maria ha d’anar a la botiga a partir del sisè dia si vol que el vestit li costi 150€ o menys.  
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a. Funció de demanda i d’oferta 

 Funció de demanda (Qd) 

La funció de demanda ( )dQ P  indica quant estan disposats a comprar els consumidors d’un bé 

quan varia el preu unitari P . Es pot expressar matemàticament de la forma següent: 

( ) ( )dQ P f P  

Si suposem per exemple, l’equació 
200

( ) ( )dQ P f P
P

  veiem com descriu la relació entre el 

preu per unitat P  de cert producte i el nombre d’unitats Q  del producte que els consumidors 

compraran (demandaran) per a aquest preu. Si Q  és un número d’entrada, llavors per cada 

valor de Q  s’assigna exactament un número de sortida P .  

Així doncs, si 5P    20dQ   

Donat que el valor de dQ
 
depèn de P  , es diu que dQ

 
és la variable dependent i P la variable 

independent. Efectivament, a més preu un article, menys quantitat estaran disposats a 

comprar-ne els consumidors, per tant s’observa la relació negativa entre el P i dQ . 

La funció, doncs, mostra que la quantitat demandada d’un bé per part dels consumidors depèn 
del seu preu. A continuació en trobem un exemple que ens mostra quants gelats compra en 
Miquel cada mes a diferents preus. 

  

 

 

 

 

Exemple 17: Les funcions de demanda setmanal de la Pepsi i Coca-Cola del poble PeCo són 

les següents, on Q són les quantitats demandades i P el preu unitari: 

Bé Coca-cola: 
90 3

( )
5

c

P
Q f P


   

Bé Pepsi: ( ) 140 12pQ f P P    

On P és el preu expressat en euros.  

0 2 4 6 8 10 12

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Quantitat demandada de 

gelats

Preu d'un 
gelat (en 

€) 

Quantitat 
demandada de 

gelats 

0,00 12 

0,50 10 

1,00 8 

1,50 6 

2,00 4 

2,50 2 

3,00 0 

La taula de demanda mostra la quantitat demandada a cada preu. La funció de demanda, 
que representa gràficament la taula de demanda, ens mostra com varia la quantitat 
demandada de un bé quan varia el seu preu. Com que una reducció del preu eleva la 
quantitat demandada, la corba de demanda té pendent negativa. Si el gelat és gratis, en 
Miquel consumeix tots 12 gelats. A 0,5€ al gelat, en compra 10. A mesura que va 
augmentant el preu, la demanda és menor. Finalment, quan el preu és de 3€, ja no en 
compra cap. 
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a) Si el preu unitari dels dos béns és de 5,75€, quin dels dos béns tindrà major demanda? 

b) Existeix algun preu del mercat pel qual la demanda dels dos béns sigui la mateixa? 

    Solució: a) Per trobar quin dels dos refrescos tindrà una major demanda amb aquest preu, 

simplement cal substituir i trobar el domini de les dues funcions per trobar la Q corresponent. 

Seguidament ho veiem tant gràficament com analíticament: 

 

 

 

 

 

Per tant, per un preu unitari de 5,75€, el bé 2 (Pepsi) tindrà una major demanda (71) que el bé 
1 (Coca-cola) (14,55). 

b) La resposta a si hi ha algun preu que iguala la demanda dels dos béns s’ha de resoldre 
a partir de la resolució d’un sistema d’equacions amb una incògnita. Podem triar un dels tres 
mètodes que s’han vist però el que ens serà molt útil en economia és el d’igualació. 
Gràficament, la solució al sistema serà el punt on es creuen les dos funcions (punt b). 

( ) ( )

90 3
140 12

5

90 3 5(140 12 )

90 3 700 60

57 610

610
10,70

57

c pQ P Q P

P
P

P P

P P

P

P




 

  

  



 

 

Per tant, si el preu és 10,70€, els dos béns tindran la mateixa demanda. El valor de la demanda 

serà (substituint aquest preu a qualsevol de les dues demandes): 140-12(10,70)=11,6 botelles 

de Coca-cola i Pepsi, per tant, 12 botelles a la setmana de cadascun dels refrescos.  

Funció d’oferta (Qs) 

La funció d’oferta ( )sQ P ens mostra la relació entre la quantitat que estan disposats a vendre 

els productors d’un bé i el seu preu P . Es pot expressar matemàticament de la forma següent: 

( ) ( )sQ P f P  

Suposem per exemple el següent programa d’oferta: 

 

Pel bé Coca-Cola, a aquest preu es demandaran 14,55 unitats: 

90 3(5, 75)
(5, 75) 14,55

5
( )

c
Q QP


    

Pel bé Pepsi, a aquest preu es demandaran 71 unitats: 

(5, 75) 140 12(5, 75) 71( )
p

Q fP      



Aplicacions d’Economia a l’aula de Matemàtiques 19 
 

Preu per unitat (P) Quantitat ofertada per setmana (Q) 

500 12 

600 15 

700 18 

800 21 

Aquesta taula ens dóna la relació entre el preu de venda P  i la quantitat sQ  que els fabricants 

proporcionen per setmana a aquest preu. A cada producte, li correspon una quantitat i el revés. 

Donat que el valor de sQ depèn de P  , sQ és la variable dependent i P  la variable 

independent. Així doncs, segons la taula, si ( ) ( )sQ P f P  obtenim, per exemple, que 

( ) ( ) (500) 12sQ P f P f   . La lectura és la següent: la quantitat ofertada és de 12 unitats a 

un preu de 500€. 
 
S’observa que, quan el preu per unitat s’incrementa, els fabricants estan disposats a ofertar 
més unitats per setmana. Així doncs, l’oferta es refereix a la quantitat del bé que els productors 
col·loquen en el mercat per la seva venda i els productors generen més quantitats a mesura 
que el preu del mercat sigui major, per tant la relació tindrà pendent positiva. 

A continuació en trobem un exemple que ens mostra quants gelats ofereix en Carles cada mes 
a diferents preus. 

  

  

 

 

 

Exemple 18: A la parada de mercat d’en Pep es venen pomes i kiwis. Les equacions d’oferta 

venen donades per les següents expressions, representades en kg. i on P és el preu de venda 

i sQ  la quantitat ofertada. 

Pomes:
200

( ) ( )
3

s

P
Q P f P


    Kiwis:

120
( ) ( )

2
s

P
Q P f P


   

En Pep s’ha fixat que a totes les parades es ven la poma a 2,30€/kg i el kiwi a 3,55€/kg. Quina 
quantitat està disposat a treure a la venda amb aquests preus? 

    Solució: per determinar la quantitat que en Pep traurà a la venda de kiwis i pomes, cal tenir 
present les equacions d’oferta dels dos béns. Així doncs, a aquests preus de mercat, la 
quantitat ofertada per en Pep serà: 

Per les pomes  
2,30 200

( ) ( ) (2,30) 67,43 .
3

sQ P f P f kg


     

0 1 2 3 4 5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Quantitat ofertada de 

gelats

Preu d'un 
gelat (en €) 

Quantitat ofertada  
de gelats per en 

Carles 

0,00 0 

0,50 0 

1,00 1 

1,50 2 

2,00 3 

2,50 4 

3,00 5 

La taula de d’oferta mostra la quantitat ofertada per en Carles a cada preu. La funció d’oferta, 
que representa gràficament la taula d’oferta, ens mostra com varia la quantitat que ofereix en 
Carles de gelats quan varia el seu preu. Com que una reducció del preu redueix la quantitat que 
oferirà, la corba de demanda té pendent positiva. Si el gelat és gratis, en Carles no vol oferir cap 
gelat. És a partir d’1€ que en Carles començarà la seva funció d’oferta i, a mesura que va 
augmentant el preu, l’oferta serà major. Finalment, quan el preu és de 3€, n’oferirà 5. 
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Pels kiwis  
120 3,55

( ) ( ) (3,55) 61,78 .
2

sQ P f P f kg


   

Tal i com veiem, a aquests preus seguint la seva funció d’oferta, li interessa posar a la venda 
101,15kg. de pomes i 61,78 kg. de kiwis. Gràficament, s’observen les dos funcions d’oferta d’en 
Pep pels dos béns. 

Exemple 19: Una empresa de bicicletes d’alumini ven mensualment 500 bicicletes a un preu 
de 300€/unitat. Si el preu unitari és de 250€/unitat, ofereix només 300 bicicletes. Suposant que 
la funció de l’oferta és lineal, obté la funció d’oferta.  

    Solució: Si una recta passa per (Q0,P0) i el seu pendent és m (com que tenim dos punts ja ho 

podem trobar), és de ben sabut que la seva equació és: 

 

Com que els punts són (500,300) i (300,250), tenim: 

250 300
300 ·( 500) 300 0,25( 500) 175 0,25

300 500
P Q Q Q


       


  

 

1 0
0 0

1 0

( );  i 
P P

P P m Q Q m
Q Q
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El pas següent és unir les corbes d’oferta i demanda. Si ens hi fixem, hi ha un punt en el qual 
les dues corbes es tallen. Aquest punt s’anomena equilibri de mercat

24
. El preu corresponent 

a aquesta intersecció s’anomena preu d’equilibri i la quantitat s’anomena quantitat d’equilibri
25

. 
Al preu d’equilibri, la quantitat del bé que els compradors volen i poden comprar és exactament 
igual a la quantitat que els venedors volen i poden vendre. Així, aquest preu d’equilibri 
s’anomena també preu que buida el mercat. 

 

En aquest punt d’equilibri, no existeix ni excés de demanda ni excés d’oferta, no hi ha 
pressions perquè sigui variant el preu. Però l’oferta i la demanda poden no estar sempre en 
equilibri i alguns mercats poden no buidar-se ràpidament quan les circumstàncies canvien de 
sobte, però els mercats tendeixen a buidar-se: 

- Hi haurà excedent 
26

quan la quantitat ofertada sigui superior a la demandada ja que els 
productors intentaran produir i vendre més del que els consumidors estan disposats a 
comprar. Es tornarà a la situació d’equilibri ja que per vendre hauran de disminuir els 
preus, fet que farà que es demandi més fins a la situació d’equilibri.  

- Hi haurà escassetat d’oferta o excés de demanda
27

 quan la quantitat demandada sigui 
superior a l’ofertada ja que els consumidors no podran comprar tot el que els agradaria 
ja que el preu està per sota de l’equilibri. Això pressionarà a l’alça els preus ja que els 
productors reaccionaran elevant el preu i incrementant la producció i finalment es 
tornaria de nou en situació d’equilibri.  

Exemple 20: Un estudi d’investigació de mercat ha revelat la següent informació sobre el 
mercat de les xocolatines. La taula de demanda pot representar-se per mitjà de l’equació

105 1,5
d

Q P  , on 
d

Q  és la quantitat demandada i P  és el preu expressat en €. La taula 

d’oferta pot representar-se per mitjà de l’equació 50 2
s

Q P   , on 
s

Q és la quantitat ofertada. 

Calcula el preu i la quantitat d’equilibri en el mercat de xocolatines.  

        Solució: Es tracte d’igualar les dues equacions i resoldre el sistema per tal de trobar la Q  i 

P  que són solució comuna de les dos funcions: 

50 2 105 1,5

( ) ( )s d

P P

Q P Q P

   


 

155
44, 29

3,5
P    

                                                           
24

 Equilibri de mercat: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
25

 Quantitat d’equilibri: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
26

 Excedent del productor: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
27

 Excés de demanda: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  

P 

Q 

Funció d’oferta 

Funció de demanda 
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El preu obtingut de 44,29€ és el preu que fa que la quantitat demandada dQ sigui igual a la 

quantitat ofertada sQ . Aquesta quantitat Q  a aquest preu de 44,29€ es pot trobar substituint el 

preu a qualsevol de les dues funcions: 

( ) (44,29) 50 2(44,29) 38,57

( ) (44,29) 105 1,5(44,29) 38,57

s s

d d

Q P Q

Q P Q

    

   
 

Així doncs, per tal de trobar el preu i quantitat d’equilibri, cal buscar aquell punt on es tallen les 

dues funcions tal i com es veu gràficament a continuació. Analíticament, trobaríem aquell P  el 

qual satisfà el sistema format per les dues funcions. Així doncs, sent 44,29P  , el valor de la 

quantitat ofertada en 44,29P   resulta ser 38,57
ds

Q Q  . En definitiva, el preu d’equilibri és 

44,29 i la quantitat d’equilibri és 38,57. 

 

Exemple 21: Fa calor i l’Albert té molta set. A la següent taula tenim el valor que concedeix a 

una botella d’aigua: 

Valor primera botella 7 euros 

Valor segona botella 5 euros 

Valor tercera botella 3 euros 

Valor quarta botella 1 euro 

a) Troba a partir d’aquesta informació la funció de demanda de l’Albert. Representa 
gràficament la seva corba de demanda d’aigua embotellada.  

b) Si el preu d’una botella d’aigua és de 4€, quantes compra l’Albert. I si el preu baixa a 
2€, com varia la quantitat demandada?  

     Solució: 

  

L’Ernest té el seu propi sortidor d’aigua. Com que extreure una gran quantitat d’aigua és més 
difícil que treure una petita quantitat, el cost de produir una botella d’aigua augmenta quan 
s’extreu més aigua. A continuació veiem el cost per produir cada botella d’aigua: 

Tant el gràfic com la taula ens mostren la corba de 
demanda de l’Albert, és a dir, el que està disposat a 
pagar per cada botella.  

A partir dels punts, la funció demandada és:

2 9( )d dP QQ    ; P  és el preu en euros i dQ  la 

quantitat demandada. La funció té pendent negativa ja 
que a menys preu, està disposat a comprar més 
botelles d’aigua.  

Si el preu de la botella fos de 4€, estaria disposat a 
comprar 2,5 botelles (2) i si el preu fos de 2€, movent-
nos sobre la funció, trobaríem que el preu seria de 3,5 
(3). 
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Cost de la primera botella 1 euros 

Cost de la segona botella 3 euros 

Cost de la tercera botella 5 euros 

Cost de la quarta botella 7 euros 

 
c) Troba a partir d’aquesta informació la taula d’oferta de l’Ernest. Representa la corba 

d’oferta d’aigua embotellada. 
d) Si el preu d’una botella d’aigua és de 4€, quantes botelles produirà i vendrà l’Ernest? I 

si el preu puja a 6€, com varia la quantitat produïda? 

 

 

Considera un mercat en el qual l’Albert és el comprador i l’Ernest el venedor. 

e) Troba l’equilibri de mercat gràficament i analíticament. Què passa si el preu fos de 2€? 
I de 6€? Quin és l’excedent/escassetat del mercat en cadascun dels preus? 

  

 

 

Tant el gràfic com la taula ens mostren la corba 
d’oferta de l’Ernest, és a dir, el que està disposat 
a cobrar per cada botella.  

A partir dels punts, la funció és: 2 1( )s sP QQ   

; on P és el preu en euros sQ  la quantitat 

demandada que corresponen a aquest preu. La 
funció té pendent positiva ja que a menys preu, 
està disposat a vendre menys botelles d’aigua.  

Si el preu de la botella fos de 4€, estaria disposat 
a comprar 2,5 botelles (2) i si el preu fos de 6, 
movent-nos per la funció, trobaríem que el preu 
seria de 3,5 (3). 

Gràficament l’equilibri de mercat es troba quan 
4P   i 2,5Q  . Ara bé, analíticament cal trobar el 

punt on es creuen les dues equacions. Ho farem a 
partir del mètode de resolució de sistemes 
d’igualació ja que tenim les dues funcions en funció 
de Q: 

 en equilibri P( ( ( )

2 9 2 1;

) )
s

d s

dQ P Q P Q

Q Q

 

   
 

2 9 2 1 4 10Q Q Q       2,5Q   

Ara bé, en el supòsit que 1 2P  , trobem que la 

quantitat ofertada és inferior a la quantitat 
demandada a aquest preu i, per tant, estem en 
situació d’escassetat de demanda ja que l’Albert 
vol obtenir més botelles d’aigua que les que estan 

a la venda. Si 2 6P  , veiem que és un preu 

suficientment alt que implica que el productor està 
disposta a vendre més del que la gent està 
disposada a comprar, existeix excés d’oferta. 
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b. Funció d’utilitat 
28

 

  Les corbes d’indiferència
29

 

Les corbes d’indiferència representen totes les combinacions de cistelles de mercat que 
aporten el mateix nivell de satisfacció a una persona. Per tant, aquella persona és indiferent a 
aquelles cistelles de mercat representades pels punts situats a la corba. 

  

 

 

Exemple 22.1: Imagina’t que ets un executiu d’una companyia automobilística, com sabries 
quant han d’introduir-se nous models i quants diners cal invertir en la modificació del disseny? 
Dos dels atributs més importants d’un automòbil són el seu disseny (exterior i interior) i les 
seves prestacions (exemple el consum de gasolina i la conducció). Els dos són atributs 
desitjables: a millors prestacions i a millor disseny, més gran serà la demanda. Tot i això, costa 
diners modificar el disseny d’un automòbil i millorar les seves prestacions. Quina quantitat de 
cada atribut cal incloure en el nou automòbil? La resposta depèn dels costos de producció però 
també de les preferències dels consumidors. Fixa’t amb el següent gràfic que mostra dues 
corbes d’indiferència amb característiques de les preferències dels consumidors diferents, què 
valoren més cada grup de consumidors, el disseny o les prestacions? 

     Solució: 

       

 Les funcions d’utilitat 

La funció d’utilitat és una fórmula que assigna un nivell d’utilitat a cada cistella de mercat. Si 
examinem la funció d’utilitat u(A,V)=AV ens indica que el nivell de satisfacció que s’obté 
consumint A unitats d’aliments i V vestits és el producte de A per V. La figura ens mostra les 
corbes d’indiferència corresponents a aquesta funció.  

                                                           
28

 Funció d’utilitat: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
29

 Corba d’indiferència: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  

Aliments (unitats 

setmana) 

Com que es prefereix una quantitat major de cada bé 
a una de menor, es poden comparar les cistelles de 
mercat: La cistella B es prefereix clarament a la E. 
Així doncs, la corba d’indiferència U1, que passa per la 
cistella de mercat B mostra totes les cistelles que 
aporten al consumidor el mateix nivell de satisfacció 
que B, que la A i la C. Ara bé, el consumidor prefereix 
la cistella de mercat D, que es troba per sobre de U1, 
a la B. 

Vestits 

(unitats 

setmana) 

Disseny Si ens fixem en les persones que tenen les 
preferències de la funció U1, veiem com donen més 
valor a les prestacions que al disseny degut el 
pendent de la corba: estan disposats a renunciar una 
quantitat significativa de disseny per aconseguir 
millors prestacions. Si mirem l’altre segment de la 
població (U2), la corba té menys pendent i ens indica 
que prefereixen el disseny a les prestacions i es 
conformaran amb un elevat consum de gasolina o una 
mala conducció a canvi d’un automòbil més elegant. 

Prestacions 
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  Les restriccions pressupostàries
30

 

La recta pressupostària indica totes les combinacions de A i V amb les quals la quantitat total 
de diner gastat és igual a la renda. Donat que estem considerant només dos béns i no tenim en 
compte la possibilitat d’estalvi, l’individu gastarà tota la seva renda en aliments i vestits. Per 
tant, les combinacions d’aliments i vestits que es poden comprar es troben totes en aquesta 

recta:  
vaP A PV I   

   

 

 

L’elecció del consumidor serà maximitzar la seva utilitat tenint en compte aquesta recta 
pressupostària i, per tant, serà aquella cistella que iguali els pendents de la recta 
pressupostària i la corba de la funció d’utilitat, és a dir, el punt on les dues funcions són 
tangents ja que no serà possible arribar a cap nivell més alt de satisfacció. Més endavant 
tornarem a aquest concepte.  

Exemple 22.2: Seguint amb l’exemple del disseny i prestacions de nous automòbils, 
considerem dos grups de consumidors on els seus membres tenen 10.000€ per gastar en el 
disseny i prestacions dels automòbils però cal recordar que cada grup té preferències diferents 
pel disseny i prestacions. Fixa’t amb els següents gràfics:  

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 Recta pressupostària: veure definició en el glossari de la pàgina 56. 

Aliments (unitats setmana) 

Vestits 

(unitats 

setmana) 

El punt A mostra la cistella A=5 i V=5. Aquesta 
cistella de mercat genera un nivell d’utilitat 
U1=25. A continuació s’ha traçat la corba 
d’indiferència trobant totes les cistelles de 
mercat amb les que AV=25 (punt D i punt C). La 
segona corba d’indiferència U2=50 conté totes 
les cistelles de mercat amb les que AV=50 i, per 
últim, U3=100 té en compte totes les cistelles les 
quals AV=100. Com més allunyades de l’eix 
d’origen, més utilitat ens aporten ja que 
incorporen més dels dos béns. 

Aliments (unitats 

setmana) 

vestits 

(unitats 

setmana) 

Una recta pressupostària descriu les 
combinacions de béns que poden comprar-se 
donada la renda del consumidor i els preus dels 
béns. La recta AE (que passa pels punts B,C, i D) 
mostra el pressupost corresponent a una renda de 

80€, amb un preu dels aliments de 1
a

P   i 2
v

P   

per unitat. El pendent de la recta pressupostària 
(mesurada entre els punts B i C) és de 

10 1

20 2

a

v

P

P
     . 

NOTA: el pendent d’una recta és el quocient entre 
la distància vertical recorreguda i la distància 
horitzontal recorreguda a mesura que ens movem 
al llarg de la recta. 

Prestacions 

Disseny 

Prestacions 

Disseny 

Prestacions 
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a) Què prefereixen més, el disseny o les prestacions, en cadascun dels casos? 

Els del primer gràfic prefereix les prestacions al disseny. Com hem dit abans, trobant el punt de 
tangència de la corba d’indiferència de l’individu amb la restricció pressupostària, observem 
que els consumidors d’aquest grup prefereixen comprar un automòbil amb prestacions 
valorades en 7.000€. 

Pel que fa l’altre grup, donada la restricció pressupostària, estan disposats a intercanviar una 
quantitat considerable de prestacions per una mica més de disseny. Per tant, triaran un 
automòbil que doni èmfasi al disseny.  

b) Quines alternatives té el gerent de l’empresa automobilística davant d’aquesta informació? 

En primer lloc, caldria fer un estudi estadístic per mostrar a quin dels dos grups hi ha més 
consumidors i llavors triar a partir del què demandi la majoria de consumidors, o fabricar més 
del més demandat i menys del menys demandat. Una altra opció és atraure els dos grups 
fabricant un model que posi èmfasi en el disseny menys del que prefereix el segon grup però 
molt més del que prefereix el primer grup.  

c. Funció de producció
31

 

  Corbes Isoquantes
32

 

La corba isoquanta mostra totes les combinacions possibles de factors de producció (terra, 
treball i capital) que generen el mateix nivell de producció.  

  Funció de producció 

La funció de producció indica el màxim nivell de producció Q que pot obtenir una empresa amb 
cada combinació específica de factors. Els factors productius són el treball (L), capital (K), la 
terra (T) i la iniciativa empresarial (H). Per simplificar suposarem que tenim dos factors, L i K. 
Es pot expressar la funció de producció de la següent manera: Q=F(K,L), suposant la resta de 
factors constants. 

Aquesta equació relaciona la quantitat de producció amb les quantitats dels dos factors de 
treball i capital. Per exemple, la funció de producció podria descriure el nombre d’ordinadors 
personals que poden produir-se en un any amb nombre determinat de màquines i una 
determinada quantitat d’obrers de manteniment. Fixa’t en el següent gràfic: 

 

    

En el següent gràfic, analitzarem la relació entre la quantitat de factors de producció
33

 utilitzats 
per produir un bé i la quantitat produïda d’aquest bé, però tenint en compte només un dels 

                                                           
31

 Funció de producció: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
32

 Corba Isoquanta: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
33

 Factors de producció: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

Capital 
any 

Treball any 

Les isoquantes mostren les diferents 
combinacions de factors necessàries perquè 
l’empresa obtingui un determinat nivell de 
producció. Un conjunt d’isoquantes descriu la 
funció de producció de l’empresa. La producció 
augmenta a mesura que passem de la isoquanta 
Q1 (en la qual es produeixen 55 unitats a l’any tant 
en el punt A com E) a la Q2 (75 unitats a l’any al 
punt B, G i H) i a la Q3 (90 unitats l’any tant al punt 
C com D).  
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factors, el capital humà
34

. Partirem d’una taula amb la qual a partir els punts es podrà crear el 
gràfic. 

Número de 
treballadors 

Producció (quantitat 
de galetes per hora) 

0 0 

1 50 

2 90 

3 120 

4 140 

5 150 

 
Gràficament seria el següent:   

 

La funció de producció ens mostra la relació entre el nombre de treballadors contractats i la 
quantitat de producció obtinguda. La funció cada cop es torna més plana a mesura que va 
augmentant el nombre de treballadors degut als rendiments decreixents a escala

35
 (a més 

producció, sovint les empreses tenen dificultats per organitzar i gestionar la producció a gran 
escala i poden reduir tant la productivitat del treball com la del capital

36
). Els rendiments 

creixents a escala
37

 tindran la forma de funcions exponencials i cada cop que es dupliqui el 
factor, la producció augmentarà més del doble. Pel que fa els rendiments constants a escala

38
, 

quan es dupliquen els factors, provoca també una duplicació de la producció.  

Exemple 23: Un pescador comercial observa la següent relació entre les hores que dedica a la 
pesca i la quantitat de peix capturat, recollit en kg. de peix:  

Hores Quantitat de peix en kg 

0 0 

1 10 

2 18 

3 24 

4 28 

5 30 

Calcula quina és la productivitat de cada hora dedicada a la pesca i utilitza aquestes dades per 
representar gràficament la funció de producció del pescador. Explica la seva forma i amb quins 
rendiments d’escala

39
 es troba el pescador.  

    Solució: A partir de la definició de productivitat del treball
40

 ja es pot trobar directament quina 

és la productivitat de cada hora dedicada a la pesca. Fixa’t amb la última columna:  

                                                           
34

 Capital humà: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
35

 Rendiments decreixents a escala:  Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
36

 Capital: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
37

 Rendiments creixents a escala: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
38

 Rendiments constants a escala: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
39

Rendiments a escala: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
40

 Productivitat del treball: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

Imaginem una fàbrica, CAFESA, que produeix 
càpsules de cafè per cafeteres de nova 
generació. Si ens fixem amb la primera 
columna, si no hi ha treballadors la fàbrica 
CAFESA no produeix cap càpsula. Ara bé, si 
n’hi ha 1, s’obtenen 50 càpsules. Quant en 
tenen 2, 90, etc.  

En aquest punt es pot introduir un concepte que 
gràficament encara es veurà més clar: a mesura 
que s’incorporen treballadors d’un en un, 
s’observa com la producció cada cop 
incrementa menys proporcionalment, és a dir, a 
mesura que s’incrementa el nombre de 
treballadors, la producció no incrementa tant 
com el que havia incrementat amb el treballador 
anterior. Això s’anomena Rendiments 
Decreixents d’Escala, concepte que han de tenir 
molt clar els directius d’una fàbrica. 
Recuperarem aquest concepte més endavant.  
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Increment de les hores Increment de la quantitat de 
peix     

Productivitat=increment de la 
quantitat/increment hores 

- - - 

1-0=1 10-0=10 10/1=10 

2-1=1 18-10=8 8/1=8 

3-2=1 24-18=6 6/1=6 

4-3=1 28-24=4 4/1=4 

5-4=1 30-28=2 2/1=2 

 

 
Exemple 24: Considera una funció de producció d’una fabrica de bicicletes: 

   
0,5 0,5

( , ) 3Q K L K L
  

On K i L representen el capital i el treball, respectivament. Calculeu el volum de producció quan 

36K  i 49L  , és a dir, quantes bicicletes es fabriquen si es destinen 36 màquines i 49 

treballadors, en diferents seccions del procés productiu, a la producció de bicicletes?  

  Solució: La funció ( , )Q K L és una funció escalar que només té sentit quan els factors 

productius són no negatius. Així doncs, si substituïm els valors per la funció obtenim el nivell de 
producció: 

   
0,5 0,5

(36,49) 3·36 49 126Q    

Així doncs, quan les quantitats de capital i de treball són 36 i 49 respectivament, l’empresa 
produirà 126 bicicletes. 

S’observa que la funció Q no és un polinomi perquè les variables estan elevades a exponents 

fraccionaris. En general, les funcions de producció del tipus 

   ( , )Q K L AK L 
 , 

On A>0 i β,α són constants, s’anomenen funcions de producció de tipus Cobb-Douglas
41

.  

d. Funció Costos, ingressos i beneficis 

Les empreses realitzen dues funcions bàsiques: per una banda, compren recursos en el mercat 
de factors; per altra banda, produeixen i transformen béns i recursos per la seva posterior 
venda. Així doncs, una de les decisions que ha de prendre l’empresa és decidir quina quantitat 
vol produir i això dependrà tant del preu de venda com del cost de producció. Aquesta decisió 
estarà guiada pel desig de maximitzar el benefici, definit com la diferència entre ingrés i cost 
total: 

                                                           
41

 Funció de producció Cobb-Douglas: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

La forma de la funció de producció ens 
demostra el que ja hem vist amb el càlcul 
de la productivitat. A mesura que 
augmentem les hores de pesca, 
l’increment de la quantitat de peix pescat 
disminueix. Tal i com veiem amb la forma, 
es presenten rendiments decreixents 
d’escala ja que per cada augment de les 
hores, l’augment de producció augmenta 
menys que proporcionalment. Es 
relaciona amb la productivitat perquè 
també es veu com a mesura que 
augmenten les hores aquesta decreix. 
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 Benefici=Ingrés – Cost total 

 Funció de costos
42

 

Alguns costos de l’empresa varien amb la producció, mentre que altres no canvien mentre 
l’empresa produeixi. El cost total

43
 serà la suma d’aquests dos tipus de costos, cost variable

44
 i 

cost fix
45

, respectivament: 

o Cost variable (CV): cost que varia quan varia la producció. Ex: compra de matèria 
prima, despeses energètiques, pagament treballadors, etc. 
 

o Cost fix (CF): cost que no varia amb el nivell de producció. Ex: Manteniment i compra 
d’edificis, etc. 
 

o Cost mitjà
46

 (CMi): Cost total dividit per la quantitat produïda del bé. Indica quan costa 
per l’empresa produir una unitat representativa del bé.  

Així doncs, l’equació que relaciona aquests costos és la següent: CT=CF+CV 

Per tant, anomenarem Funció de Costos d’un bé B , en el període t , a la funció que ens 

mostra per cada nivell de producció Q , el cost total associat C . És a dir, la funció 

( ) ( )C Q f Q amb 0C  , 0Q  . 

En aquest cas suposarem que l’equació de costos és lineal, és a dir, de la forma:

( )C Q a bQ  . Interpretant econòmicament les constants “ a ” i “ b ” que apareixen a l’equació 

tenim:  

 a , l’ordenada en l’origen, és el valor del cost quan 0Q  ; es pot interpretar que 

aquest valor és el corresponent al cost fix (cost que tenim encara que no produïm). 

 b , el pendent, representa l’augment de cost necessari per produir una unitat addicional 

del bé. Aquest valor s’anomena Cost marginal del bé
47

.  

Exemple 25: La funció de costos d’un bé és ( ) 20 1.500C Q Q  . Obté el cost fix i el cost 

variable i també determina el cost marginal.  

 

                                                           
42

 Funció de costos: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
43

 Costos totals: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
44

 Cost variable: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
45

 Cost fix: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
46

 Cost mitjà: Veure la definició en el glossari de la página 56. 
47

 Cost marginal: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

El gràfic ens serveix d’ajuda a l’hora 
d’entendre el que ens demana l’exercici 
tot i que no és obligatori. Així doncs, a 
partir de la funció ja es pot trobar que el 
cost fix és de 1.500, ja que és el cost que 
es té independentment de si es produeix 

o no, és a dir, quan 0Q  .Seguidament, 

el cost variable és 20Q  veiem com 

depèn de la quantitat produïda.  

Per últim, el cost marginal cal tenir 
present que és el pendent de la funció de 
costos. El pendent de la funció també el 
trobem a la funció i és 20 i gràficament és 
l’increment de y  respecte l’increment de 

x , és a dir, 
100

20
5

 . 
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Exemple 26: Una empresa lloga una màquina per una quantitat fixa de 2.000 unitats 
monetàries (u.m.) més 50 u.m. per cada dia d’utilització. Calculeu la funció de costos de la 
màquina i calculeu aquest cost en el tercer dia d’utilització. 

   Solució: Si anomenem t el nombre de dies que la màquina és usada, el cost serà: 

  ( ) 2.000 50C t t   

Veiem que obtenim una funció lineal. Al tercer dia, (3)C , el cost serà de: 

  (3) 2.000 50·(3) 2.150 . .C u m    

A més es pot afegir que per cada dia que passa, el cost incrementa en 50 u.m., cost el qual 
anomenem cost marginal. La gràfica que representa els resultats és la següent:  

 

Funció d’ingressos
48

 

La funció d’ingressos d’un bé, en el període t, és la funció que ens mostra per cada nivell de 

producció Q , l’ingrés equivalent per la venda, IT. És a dir, ( ) ( )I Q f Q amb 0IT  , 0Q  . 

Així doncs, la funció d’ingressos ve donada per ( ) ( )·IT Q P Q Q , on Q  és la quantitat venuda i 

P  el preu de venda. Altres conceptes que cal tenir en compte són els següents: 

o Ingrés mitjà
49

: Ingrés total dividit per la quantitat venuda. Indica quant ingrés obté una 
empresa per una unitat representativa venuda. En general, en totes les empreses 
l’ingrés mitjà és igual al preu del bé.  

o Ingrés marginal
50

: Variació que experimenta l’ingrés total quan es ven una unitat més. 
En les empreses competitives, les quals el preu ve donat pel mercat, l’ingrés marginal 
és igual al preu del bé ja que quan Q augmenta en una unitat, l’ingrés total augmenta 

en P  euros.  

Exercici 27: Suposa que analitzem una empresa competitiva
51

, per exemple la Granja de llet 
de la família Alsina. Al ser una empresa competitiva, recorda que el preu depèn de la situació 
del mercat, és a dir, el preu de la llet no depèn de la quantitat que els Alsina produeixi i vengui, 

sinó que el preu segueix sent el mateix i el seu ingrés varia en funció de Q . Així doncs, l’ingrés 

total és proporcional a la quantitat de producció. A partir d’aquesta informació, omple la taula 
següent per cada una de les quantitats que et proporciona l’enunciat sabent que el preu de la 
llet és de 6€/l. 

 

                                                           
48

 Funció d’ingressos: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
49

 Ingrés mitjà: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
50

 Ingrés marginal: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
51

 Empresa competitiva: Veure la definició en el glossari de la página 56.  
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Quantitat en litres 
(Q) 

Preu en euros (P)  Ingrés total (€) 
IT=P·Q 

Ingrés mitjà (€) 
IMi=IT/Q 

Ingrés marginal (€)   
IMg=     variacióIT/ 
variació Q 

1 6 6 6 6 

2 6 12 6 6 

3 6 18 6 6 

4 6 24 6 6 

5 
 

6 30 6 6 

6 
 

6 36 6 6 

7 
 

6 42 6 6 

8 
 

6 48 6 6 

 
Efectivament, es comprova que per una empresa competitiva, l’ingrés mitjà és igual que el preu 
i també igual a l’ingrés marginal quan les quantitats augmenten en una unitat. 

Funció beneficis
52

 

El benefici d’una empresa és igual a l’ingrés total ( IT ) menys el cost total ( CT ). Així doncs, la 

funció beneficis la podem expressar de la següent forma:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )·B Q f Q IT Q CT Q P Q Q CF CV       

Exemple 28: Seguint amb l’exemple 27, troba la quantitat que cal produir perquè la granja de 
llet de la família Alsina maximitzi beneficis, tenint en compte que els costos fixes són de 3€ i els 
costos variables són 1+Q.  

   Solució: Per tal de resoldre l’exercici, és important situar-se amb una taula per tal de veure 

quina és la quantitat que maximitza la diferència entre ingrés i el cost (fa màxim I-C), 

Quantitat 
(en litres) 

Ingrés 
total  

Cost 
total  

Beneficis  Ingrés 
marginal  

Cost 
marginal  

Variació dels 
beneficis (Img-Cmg) 

0 0 3 -3 - - - 

1 6 5 1 6 2 4 

2 12 8 4 6 3 3 

3 18 12 6 6 4 2 

4 24 17 7 6 5 1 

5 30 23 7 6 6 0 

6 36 30 6 6 7 -1 

7 42 38 4 6 8 -2 

8 48 47 1 6 9 -3 

 
Si analitzem la taula, veiem que la 4a columna ens mostra el benefici de la granja, que es 
calcula restant el cost total de l’ingrés total. Si la granja no produeix res, té unes pèrdues de 3€ 
(incórrer només als costos fixos). Si produeix 1 litre, té un benefici d’1€. Si produeix 2l, té un 
benefici de 4€, i així successivament. Per maximitzar els beneficis, la granja Alsina ha de triar la 
quantitat amb la qual obté els majors beneficis possibles. En aquest cas, el màxim benefici 
s’obté quan produeix 4 o 5 litres de llet, és a dir, quan els beneficis són de 7€.  

De totes maneres, existeix una altra manera per examinar la decisió de la granja Alsina: els 
Alsina poden trobar la quantitat que maximitza els beneficis comparant l’ingrés marginal i el 
cost marginal corresponents a cada unitat produïda. Així doncs, la sisena i cinquena columna 
ens mostren els càlculs de IMg i CMg i la última mostra la variació que experimenta el benefici 
per cada litre més produït, diferència entre IMg i CMg. Si ens fixem, el primer litre de llet que 

                                                           
52

 Funció beneficis: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
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produeix la granja té un IMg de 6€ i un CMg de 2€, per tant, la producció d’aquest litre eleva els 
beneficis en 4€ (de -3 a 1). El segon litre produït té un IMg de 6€ i un CMg de 3€, pel que eleva 
els beneficis a 3€ (de 1 a 4). Mentre que l’ingrés marginal sigui superior al cost marginal, un 
augment de la quantitat produïda eleva els beneficis. Tot i això, quant la granja Alsina ha arribat 
als 5 litres de llet, la situació canvia. El sisè litre tindria un IMg de 6€ i un CMg de 7€, pel que la 
seva producció reduiria els beneficis en 1€ (de 7 a 6). Per tant, la família Alsina no produirà 
més de 5 litres.  

És important tenir present en Economia que les persones racionals pensen en termes 
marginals: Si l’últim litre fa que l’IMg sigui superior al CMg, surt a compte seguir produint. Ara 
bé, quan l’IMg és inferior al CMg al incrementar en un litre la producció, els Alsina han de reduir 
la producció. Així doncs, quan IMg=CMg la família Alsina produirà la quantitat que maximitza 
els beneficis (veure l’apartat de derivades per ampliar aquest concepte). 

 

 

El següent gràfic ens relaciona les 
diferents funcions que hem vist 
fins ara que s’han de tenir en 
compte a l’hora de maximitzar els 
beneficis.  

 

Exemple 29: Una fabrica de cotxes de la marca SEFO produeix dos models, SE i FO. Les 

funcions de beneficis són, per cada model, les següents: 

Model SE: ( ) 2.000 30.000

Model FO: ( ) 2.500 150.000

B Q Q

B Q Q

 

 
 

Els dos béns tenen com a matèria prima el cautxú i les funcions de producció associades a 
aquest factor són (on els kg. van de 0 a 100): 

Model SE: ( ) 0,75 .

Model FO: ( ) 1, 20 .

Q kg kg

Q kg kg




 

Si es disposa de 60kg. de cautxú, quin dels dos models convé produir? Expressa la funció 
benefici de cada bé en termes de el cautxú que es necessita per la fabricació de cada model.  

   Solució: Per decidir quin dels dos models es produirà, cal avaluar el benefici de cada model si 

es disposa de 60kg. de cautxú per  la seva producció. Així doncs: 

Model SE: Quantitat produïda: ( ) 0,75·60 45 automòbilsQ kg    

      Benefici obtingut: ( ) (45) 2.000·45 30.000 60.000€B Q B     

Model FO: Quantitat produïda: ( ) 1,20·60 72 automòbilsQ kg    

     Benefici obtingut: ( ) (72) 2.500·72 150.000 30.000€B Q B           

A partir d’aquesta informació, el model que genera major benefici és el model SE i és el que 
fabricaríem. Si volem generalitzar i trobar la funció benefici per cada model en termes de la 
quantitat de cautxú utilitzat en la fabricació de cada model, cal crear un sistema de manera que 
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obtinguem la funció benefici en funció dels kg. Això s’aconsegueix simplement substituint la 
funció de producció dins la funció benefici.  

Model SE:  

 ( ) 2.000 30.000B Q Q       

 ( ) 0,75Q kg kg  

Model FO: 

 ( ) 2.000 30.000B Q Q      

 ( ) 1,20Q kg kg  

Exemple 30: Els costos de producció (en euros) d’una empresa d’electrodomèstics vénen 

donats per la següent funció quadràtica: 

  
2( ) 40.000 20CT Q Q Q    ; Q són les unitats produïdes 

Si el preu de venda de cada electrodomèstic és de 520€: 

a) Expressa en funció de Q el benefici de l’empresa i representa’l gràficament.  

b) Quantes unitats cal produir perquè el benefici sigui màxim? 

Solució: El benefici es calcula restant els costos de C, als diners obtinguts a les vendes, ·p q , 

és a dir, 520 q . Així doncs, el benefici és: 

 
2 2( ) ( ) 520 40.000 20 500 40.000B Q IT Q CT Q Q Q Q Q           

Per la seva representació gràfica, cal tenir present els punts de tall amb els eixos i trobar els 
vèrtexs.  

 

 

El benefici màxim és 22.500€ i s’obté fabricant 250 electrodomèstics. 

2.3 Límits i continuïtat 

A l’annex 3 es troba explicat de manera detallada el concepte de límit i continuïtat necessaris 

per la resolució dels següents exemples.  

 

(0,75 ) 2.000(0,75 ) 30.000B kg kg   

1.500 30.000,  amb kg [0,100]B kg 

 

(1,20 ) 2.500(1,20 ) 150.000B kg kg   

3.000 150.000,amb kg [0,100]B kg 

 

Per trobar els punts de tall amb els eixos 
OX: 

0, 100,400B q   

Per trobar els vèrtexs: 

500 250
2

q  


2(250) 250 500·250 40.000

22.500

B     
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Exemple 31: El cost en euros d’eliminar un %x de la contaminació de l’aigua d’un cert riu 

proper a una fàbrica està donada per: 

75.000
( )   per 0 100

100

x
C x x

x
  


 

a) Troba el cost d’eliminar la meitat de la contaminació. 
b) Quin percentatge de la contaminació pot eliminar-se amb 20.000€? 

c) Avalua i interpreta el resultat de 
100

lim ( )
x

C x


. 

    Solució: a) La meitat de la contaminació és el 50%, és a dir, cal avaluar la funció quan x=50. 

75.000(50)
(50) =75.000€

100 50
C 


 

Per tant, el cost d’eliminar el 50% de la contaminació és de 75.000€.  

b)Coneixent els costos, cal aïllar x , resolent així l’equació: 

75.000
20.000= 20.000(100 ) 75.000

100

2.000.000 75.000 20.000

2.000.000

95.000

21,05

x
x x

x

x x

x

x

  


 





 

Així, amb 20.000€ només es pot eliminar el 21,05% de la contaminació del riu.  

c)
100

75.000
lim

100x

x

x 
 

Donat que 0 100x   a mesura que x s’apropa a 100 il·limitadament el cost es torna 

arbitràriament gran. 

 

 

El gràfic de la funció de costos 
d’eliminar la contaminació en funció 
del grau de contaminació que 
s’elimina ens mostra el que ja hem 
vist ens els apartats corresponents. 
Per una banda, si el grau de 
contaminació que es vol eliminar és 
del 50%, el cost corresponent, la 
imatge de la funció, serà de 
75.000€. Ara bé, si només es pot 
invertir 20.000€, el percentatge de 
contaminació que es reduirà és del 
21,05%.  

Per últim, el límit de la funció quan 
es vol eliminar el 100% és molt i 
molt gran.  
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Exemple 32: Una empresa ha establert per als seus empleats un incentiu (en centenars 

d’euros) en relació amb el valor x (en centenars d’euros) d’allò que ha venut cadascun. Aquest 

incentiu segueix la funció següent: 

( )f x      

0,01           si 0 x 100

30
  si x>100

2 2.300

x

x

x

 



 

a) Estudia la continuïtat de ( )f x . Indica si l’incentiu rebut per un empleat és 

sensiblement diferent si el valor de les vendes és lleugerament superior o inferior a 
10.000€. 

 

 

 

Perquè sigui continua, els límits laterals haurien de coincidir en l’interval. Per tant, la funció és 

discontínua en 100x  perquè encara que la funció estigui definida en 100, existeix f(100), el 

límit no coincideix amb el valor de la funció.  

b) Quina és la quantitat màxima que un empleat podria rebre com a incentiu si les seves 
vendes fossin molt grans? Justifica.  

30 30
lim ( ) lim 15

2 2.300 2x x

x
f x

x 
  


 

Si les vendes fossin molt grans, com a molt podria rebre 15.000€ d’incentius.  

Exemple 33: S’ha comprovat que les pèrdues o guanys d’una empresa del sector metal·lúrgic 

s’ajusten a la funció 
2 4

2

x
y

x





essent x  els anys de vida de l’empresa ( 0x  ) i y  les pèrdues 

o guanys en centenars de milers d’€. 

a) El director ha de presentar un estudi sobre la viabilitat de l’empresa. En quin interval es 
mouran els seus beneficis? 

b) Té sentit tenir x negatives? Quants anys pot sobreviure l’empresa?  

c) En quin any deixa de tenir pèrdues l’empresa? En tornarà a tenir? 
d) Estan limitats els seus beneficis? Si ho estan, quin és aquest límit? 
e) Representa la funció de guanys o pèrdues en funció dels anys.  

   Solució: a) Cal trobar el mínim benefici i el màxim en funció del temps. Així doncs, a l’inici, els 
beneficis seran de -2 centenars de milers d’€ i, com a màxim, de 2 centenars de milers d’€. Així, 
l’interval en el qual es mouran els beneficis és de [-2,2). 

b) No té sentit tenir la variable independent negativa ja que són els anys de vida de l’empresa 
que estan definits a partir del moment inicial (moment 0). L’empresa pot sobreviure infinits 
anys, així el temps es mou en l’interval [0, ). 

( )f x és continua en 100x   perquè està 

definida per funcions continues. Estudiarem 

els límits en 100x  . 

o Càlcul del 
100

lim ( ) :
x

f x


 

100100

100100

lim ( ) lim 0,01 1

30
lim ( ) lim 1,2

2 2.300

xx

xx

f x x

x
f x

x
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c) Per saber quan l’empresa deixa de tenir pèrdues, cal resoldre la següent inequació:      

2 4
0

2

2 4 0

2 4

4
2;  A partir de l'any 2 l'empresa obtindrà beneficis

2

x
y

x

x

x

x


 



 



 
 

d) Si fem el límit corresponen es verifica que els seus beneficis estan limitats a 2 centenars de 
milers d’euros: 

2 4
lim ( ) lim 2

2x x

x
f x

x 


 


 

e) Tenint en compte per la representació les branques infinites i el comportament de la funció, 
obtenim el que podem veure a continuació: 

 

Gràficament s’observa que l’empresa deixa de tenir pèrdues a partir de l’any 2 (fixa’t que la 
funció és de color rosa mentre l’empresa té pèrdues, però a la que comença a obtenir guanys, 
a partir de l’any 2, la funció és de color blau). Ara bé, gràficament també veiem que els seus 
guanys estan limitats a 200.000€ ja que a mesura que incrementem x , es presenta una 

asímptota horitzontal a 200.000€.  

Exemple 34: Un comerciant ven un producte determinat. Per cada unitat de producte cobra la 
quantitat de 5€. No obstant això, si se li n’encarreguen més de 10 unitats, disminueix el preu 
per unitat, i per cada x unitats cobra: 

( )C x      
2

5                   si 0 10

500  si x>10

x x

ax

 


 

a) Troba a de manera que el preu variï de forma contínua en variar el nombre d’unitats 

que es comprin. 
b) A quan tendeix el preu d’una unitat quan es compren “moltíssimes” unitats? 

    Solució: a) La funció a trossos està formada per una funció quadràtica i una funció radical. A 

continuació l’estudiarem en el punt 10x  per veure quin valor de a  fa que el límit de la funció 

( )C x sigui igual a la imatge en aquest punt ( (10)C ).  

10

10

2

lim

lim

( ) 5(10) 50

( ) (10) 500 100 500

x

x

C x

C x a a




 

 

   
 

Perquè ( )C x tingui límit en 10x  , ha d’ésser:  
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1010

lim lim( ) ( ) 50 100 500 20
xx

C x C x a a
  

       

Per tant; 

o Si 20a  , existeix 
10

lim ( ) 50
x

C x


 , i aquest límit coincideix amb (10) 50f  , per tant la 

funció és continua.  

o Si 20a  , no existeix 
10

lim ( )
x

C x


. La funció és discontínua, i tindrà en 10x  un salt 

finit. 

b)Si es compren moltes unitats, el preu per unitat serà: 

2

lim lim
20 500

( ) 20 4,47213€
x x

x
C x

x 


    

A continuació trobem el gràfic de la funció en el que es pot observar el que hem dit. 

 

 

2.4 Derivada i optimització 

A l’annex 4 es troba detallat el concepte de derivada i optimització necessaris per a la 
realització dels següents exemples.  

a. Conceptes marginals 

Com s’ha vist anteriorment, el cost marginal es defineix en Economia com el canvi del cost total 
generat per la producció d’una unitat addicional. Els ingressos marginals es defineixen com el 
canvi d’ingressos provocat per la venda d’un article addicional. Donat que els costos i els 

ingressos totals són funcions del nivell de producció Q , el cost i els ingressos marginals es 

poden expressar matemàticament com a derivades de les seves funcions totals respectives. 
Per altre banda, els beneficis marginals

53
 són el canvi que experimenten els beneficis quan es 

produeix i es ven una unitat addicional de producte.  

            

donat que la derivada de ( ) és  '( )  i representa el canvi de  al incrementar 
df

f x f x f x
dx

  

Si  

( ),       llavors,    '

( ),         llavors,      '   

CT CT Q CT CMg

IT IT Q IT IMg

dCT

dQ

dIT

dQ

  

  

 

                                                           
53

 Benefici marginal: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
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Per altra banda,  

( ),       llavors,      '

Com que 

BT BT Q BT BMg

BT IT CT BMg IMg CMg

dBT

dQ
  

    

 

Així doncs, el concepte marginal de qualsevol funció econòmica es pot expressar com la 
derivada de la seva funció total.  

Exemple 35: Imagina que la funció de costos mitjos
54

 d’una empresa és: 

    
2

( ) 0,0001
5.000

0,02 5CMitjos Q Q Q
Q

     

Troba la funció de costos marginals. Quin és el cost marginal quan es produeixen 50 unitats? 
Interpreta el resultat.  

    Solució: En primer lloc, cal veure que els costos marginals són la derivada dels costos totals i 
l’enunciat ens està oferint els costos mitjos. Per tant, el primer que caldrà fer és trobar els 
costos totals a partir dels costos mitjos:  

( )
( )

CT Q
CMitjà Q

Q
 ; 

2 3 2
0, 0001 0, 02 5( ) [ 0,0001 0,02 5 5.000

5.000
]·Q QCT Q Q Q QQ

Q
        

Sent el 
( )

CMg
dCT Q

dQ
 ; 

2
( ) 0, 0003 0,04 5CMg Q Q Q    

Així doncs, el cost marginal quan es produeix 50 unitats és: 

2

50

( )
0,0003(50) 0,04(50) 5 3,75|Q

dCT Q

dQ
     

Això ens diu que si la producció incrementa en una unitat, el pas de 50Q  a 51Q  suposarà 

un cost addicional d’ aproximadament 3,75 u.m. Si la producció incrementa en 1/3 quan 50Q   

llavors el cost de la producció addicional és aproximadament 1/3 de 3,75, és a dir, 1,25€. 

Exemple 36: L’empresa “Success” ha demanat un informe sobre la demanda actual del seu 
producte estrella, la pastilla que rebaixa l’estrès de forma immediata. El resultat de l’informe ha 
proporcionat la següent demanda: 

 100( ) 600

Q

P Q e



  

Troba la funció d’ingressos i els beneficis que espera obtenir l’empresa si s’estima que la 
demanda serà de 60 clients. Com varia el benefici si es produeix una unitat addicional? Tingues 
en compte que la funció de costos és la següent:  

                                                           
54

 Costos mitjos: Veure la definició en el glossari de la página 56. 
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( ) 700ln( 1) 800, 0CT Q q q     

    Solució: En primer lloc, cal obtenir la funció d’ingressos a partir de la demanda. És important 

tenir en compte que quan la funció de l’oferta o la demanda s’expressa com ( )Q f P , cal 

determinar primerament la funció inversa, resolent per ( )P f Q . En el nostre cas, ja ens la 

proporcionen com a funció inversa i no caldrà fer cap càlcul addicional. Així doncs, com que 
tenim el preu, per obtenir l’ingrés caldrà operar la funció per la quantitat: 

( ) ( )
100 100( ) ( )· 600 · 600

Q Q

IT Q P Q Q e Q Qe
 

    

Així doncs, la funció benefici serà: 

( )
100( ) ( ) ( ) 600 700ln( 1) 800

Q

B Q IT Q CT Q Qe Q


       

La funció de benefici marginal s’obté derivant la funció de benefici respecte Q, per tant; 

100
100 100

700 700
(́ ) 600 6 (100 )

100 1 1

Q
Q Q

Qe
B Q e e Q

Q Q


 



 
     
    
 

 

Així doncs, si es produeixen 60 unitats, el benefici marginal serà de: 

60

100
700

'( ) (́60) 6 (100 60) 6(0,549)(40) 11,475 120,285 . .
60 1

B Q B e u m


      


 

Així doncs, si incrementa la demanda en una unitat, el benefici incrementaria en 120,29u.m. 

Exemple 37: Donat que l’expressió del consum d’una família ve donat per 

( ) 2.000 0,9C Yd Yd  , on Yd és la renda disponible
55

 de la família,Yd Y T  , sent Y  

l’ingrés de la família i T els impostos que paguen per aquests ingressos que venen donats per 

( ) 300 0,2T Y Y  , troba la propensió marginal al consum 
dC

PMC
dY

 . 

    Solució: En primer lloc, cal tenir en compte que Yd , ingrés disponible un cop els impostos 

estan pagats, depèn de l’ingrés de la família i dels impostos. Així doncs, com que ja tenim 

l’expressió dels impostos T , podem trobar l’expressió del consum completa:  

( ) 2.000 0,9( 300 0, 2 ) 2.000 0,9 270 0,18 1.730 0, 72

0,72
dC

dY

C Y Y Y Y Y Y

PMC

         

 
 

Cal observar que els impostos fan que es consumeixi menys, i el que en un principi podia 

semblar que 0,90
dC

dY
PMC   , sense impostos, el incorporar els impostos tenim que un 

increment en un euro de l’ingrés, fa que el consum augmenti en 0,72 cèntims, en comptes de 
0,9.  

                                                           
55

 Renda disponible: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
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Fixa’t en el gràfic amb els pendents de les funcions. La funció de l’impost respecte la renda és 
petit, tot i que la part independent és força elevada (300u.m.). Ara bé, la funció del consum 
s’observa que té força pendent, de fet és de 0,9. Per altra banda, la funció final del consum té 
menys pendent degut a la part que s’ha pagat d’impostos que fa que es destini una proporció 
menor de la renda al consum.  

b. Maximització i minimització d’una funció 

El concepte de maximització i minimització d’una funció en economia és molt útil per buscar la 
quantitat que fa maximitzar el benefici, o minimitzar el cost. En el punt màxim o mínim, la funció 
no augmenta ni disminueix i la seva derivada en aquest punt ha de ser zero. Per tant, la 
primera condició necessària per un màxim o un mínim és que la primera derivada sigui zero. La 
segona condició, suficient, és que la segona derivada sigui negativa per un màxim i positiva per 
un mínim, és a dir:  

Per un màxim: 0
dy

dx
    

2

2
0

d y

dx
  

Per un mínim: 0
dy

dx
   

2

2
0

d y

dx


 

 

La segona derivada mesura l’índex de canvi en la funció marginal (de la primera derivada). Si la 
primera derivada és 0, que indica que el pendent és 0 i estem en un màxim o mínim i si la 
segona derivada és negativa, la funció decreix i, per tant, estem en un màxim. Si la primera 
derivada és 0 i la segona és positiva, això vol dir que la funció creix a partir d’aquest punt i, per 
tant, estem en un mínim. En el cas que la primera derivada sigui 0 i la segona derivada també, 
estem davant un punt d’inflexió en què la funció altera el seu índex de canvi.  

Exemple 38: L’empresa “Hollywood News” té actualment 2.000 subscriptors que paguen una 
quota mensual de 20€. Una enquesta ha informat que s’inscriurien al diari 50 subscriptors més 
per cada 0,25€ de reducció de la quota. Amb quina quota s’obtindria l’ingrés màxim i quants 
subscriptors tindria el diari? 

    Solució: Primer de tot, cal buscar el model que ens relacioni les variables de l’enunciat. Així 

doncs, anomenarem x  al número de disminucions de 0,25€. Així, la quota mensual és llavors 

de 20 0,25x , on 0 80x   ja que la quota no pot ser negativa, i el número de nous 
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subscriptors serà de 50x . Així, el número total de subscriptors és de 2000 50x . Dit tot això, 

la funció ingrés vindrà donada per:  

2

2

Número de subscriptors·Quota per subscriptor

(2.000 50 )(20 0, 25 )

(40.000 500 1000 12, 5

12, 5 500 40.000

´

´ 0 25 500 0 20

25 500

)

dIT

dx

IT

IT x x

IT x x x

IT x x

IT

IT x x

x



  

   

   



      

  

 

Donat que el domini de IT és l’interval tancat de [0,80], el valor màxim absolut dels ingressos 
totals s’obté en 20x  o en un dels punts extrems de l’interval. Així, calculem ara l’ingrés total 

en aquests tres punts: 

Si    0,      llavors     40.000

Si    20,    llavors     45.000 

Si    80,    llavors     0

x IT

x IT

x IT

 

 

 

 

L’ingrés màxim el trobem en 20x  . Aquest correspon a 20 disminucions de 0,25€, per tant 

una disminució total de 5€; llavors, la quota mensual resulta ser de 15€. El número de 
subscriptors si la quota és de 15€ serà de 2.000+50(20)=3.000. 

 

Exemple 39: L’equació de la demanda d’un component per fabricar neveres és 400 2P Q  , 

mentre que la funció de costos és 
2

( ) 0,4 2 200C Q q q   . Hi ha tres estratègies per trobar 

la quantitat de components que es fabricaran; 

a) Estratègia de minimitzar els costos. Troba la quantitat si l’empresa segueix aquesta 
estratègia.  

b) Estratègia de maximitzar ingressos. Troba la quantitat si l’empresa segueix aquesta 
estratègia.  

c) Per últim, troba la quantitat si l’empresa està interessada en maximitzar els beneficis.  

    Solució: a) En primer lloc, minimitzarem la funció de costos trobant la quantitat que minimitza 
la funció. Per tant, començarem per determinar els punts crítics de la funció buscant la 
derivada.  

2
( ) 0, 4 2 200

'( ) 0,8 2

C Q Q Q

C Q Q
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S’observa en la funció derivada que '( )C Q existeix per qualsevol valor de Q en l’interval [0, ) . 

Seguidament, cal trobar els punts que igualment aquesta derivada a 0, així trobarem les 
quantitats que fan que la funció de costos prengui valors extrems (no tenen pendent).  

'( ) 0

0,8 2 0

2
2,5

0,8

C Q

Q

Q



 


  

 

b)Pel que fa la funció d’ingressos, la metodologia és la mateixa. En primer lloc, buscarem la 
funció d’ingressos a partir de la funció de demanada. Cal recordar que 

Funció d'ingressos ( )· ( )·P Q Q Q P P  . En el nostre cas, la funció de demanda té la forma 

( )P Q . Per tant, la multiplicarem per la quantitat per obtenir la funció d’ingressos: 

2
Funció d'ingressos ( ) ( )· (400 2 )· 400 2I Q P Q Q Q Q Q Q       

Derivant per obtenir els punts crítics de la funció obtenim: '( ) 400 4I Q Q   

La igualem a 0 per obtenir els punts crítics: 

'( ) 400 4 0

400 4 0

400
100

4

I Q Q

Q

Q

  

 

 

 

En 100Q  , (100) 20.000I  , valor màxim el qual pot arribar la funció d’ingressos. Per tant, 

els ingressos màxims són de 20.000€ i s’aconsegueixen quan 100Q  . 

c)Per últim, ja només queda buscar quina quantitat cal que produeixi l’empresa si la seva 
estratègia de producció es basa en maximitzar els beneficis. En primer lloc, trobarem la funció 
benefici:  

2 22 2

2

( ) ( ) ( ) 400 2 0, 4

2, 4

( 2 200) 400 4 0, 4 2 200

398 200

B Q I Q C Q Q Q Q

Q

Q Q Q Q Q

Q

    



       

 
 

Buscant la derivada i igualant a 0 per trobar la quantitat que fa que el benefici sigui màxim 
obtenim:  

'( ) 4,8 398

'( ) 4,8 398 0

398
82,92

4,8

B Q Q

B Q Q

Q

  

   







 

Així doncs, en 82,92Q  , com que estem parlant de components arrodonirem a 90, s’obté el 

màxim benefici, concretament s’obté un benefici de 16.180€. No és el punt on l’ingrès és màxim 
ni el cost és mínim, però sí que és el punt on la diferència entre aquestes dues partides és 
superior. En aquest punt, IMg=CMg, que implica que el BMg=0 i, per tant, la funció de beneficis 
es trobi en un màxim. Gràficament seria el següent: 

Es pot concloure que l’únic punt crític de la funció de costos és en 

l’extrem inferior de l’interval [0, ) , és a dir, 0Q  . Com que la 

derivada de ( )C Q és positiva per qualsevol valor de q  en [0, ) , la 

funció de costos és creixent i pren el mínim relatiu a (0) 200C  . 

S’observa de nou que la derivada existeix en tot l’interval 

[0, )  i els punts crítics de la funció es troben en 0 i 100. Fent 

la segona derivada observem que aquesta és <0 i, per tant, en 

100Q  trobem un màxim relatiu.  

S’observa de nou que la derivada existeix en tot l’interval 

[0, )  i els punts crítics de la funció es troben en 0 i 82,92. 

Fent la segona derivada observem que aquesta és <0 i, per 

tant, en 82,92Q  trobem un màxim relatiu.  
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Exemple 40: Tenint en compte que la funció d’ingressos de l’empresa de gelats Gofri és 

( ) 6IT Q Q i la funció de costos és 
2( ) 0,5 3C Q Q Q   , troba quina és la quantitat de 

gelats que maximitza els beneficis de l’empresa. Tingues en compte que Q  és la quantitat de 

gelats expressada en milions d’unitats.  

    Solució: En primer lloc, cal trobar la funció beneficis. Cal tenir clar que la funció beneficis és: 

2 2( ) ( ) ( ) 6 0,5 3 0,5 5 3B Q IT Q C Q Q Q Q Q Q           

Per tant, per tal de trobar les unitats que fan que el benefici sigui màxim, cal que derivem la 
funció i igualem a 0: 

'( ) 5 0

5

B Q Q

Q

   


 

Així doncs, l’empresa Gofri haurà de produir i vendre una quantitat de 5.000.000 de gelats si vol 

maximitzar els beneficis de l’empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràficament, el punt on el benefici és màxim és el punt on IMg=CMg, i on la diferència entre els 

ingressos totals i els costos és màxima. També cal veure que en aquest punt on el benefici és 

màxim, els beneficis són de 9,5 milions d’euros i, a més a més, la recta tangent de la funció 

benefici és 0.  
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c. Elasticitats
56

 

A nivell general, l’elasticitat mesura la sensibilitat d’una variable a una altra. Concretament, és 
una xifra que ens indica la variació percentual que experimentarà una variable en resposta a 
una variació d’una altra d’un 1%. En economia, l’elasticitat-preu mesura la sensibilitat de la 
quantitat a les variacions del preu. Per facilitar el càlcul matemàtic, l’elasticitat-preu s’expressa 
sovint de la forma següent: 

Funció marginal
   ó 

Funció promig
     

dQ P

dP Q

dQ

dP
Q

P

     

Hi ha elasticitats de preus tant per l’oferta com per la demanda i existeixen tres possibles 
interpretacions dels resultats: 

o | | 1  ; Elàstica: 

 Pel que fa l’elasticitat-preu de la demanda
57

: en aquest cas, la quantitat 
demandada és molt sensible a les variacions en el preu; la despesa 
total en el producte disminueix molt més que un 1% quan el preu 

incrementa en 1%. Per exemple: 1,5d   . 

 En l’elasticitat-preu de l’oferta
58

 ens diu que per cada increment en el 
preu d’un 1%, la quantitat ofertada incrementa més que aquest 1%, 

sent així l’oferta sensible a variacions en el preu, per exemple 2,5s 
 
 

o | | 1  ; Inelàstica: 

 En aquest cas, la quantitat demandada és relativament insensible a les 
variacions en el preu. Com a conseqüència, la despesa total augmenta 
quan puja el preu, ja que un augment dels preus en un 10% comporta 

una reducció inferior a aquest 10%. Per exemple 0,5d   . 

 En el cas de l’elasticitat-preu de l’oferta, un increment en els preus d’un 
10% comportarà un augment en la quantitat inferior a aquest 10%. Per 

exemple 0,5s  . 

o | | 1  ; Elasticitat unitària:  

 1d   ; En aquest cas, la despesa total és constant al llarg de la 

corba de demanda ja que augments en els preus provoquen una 
disminució de la quantitat demanda que no altera la despesa total 
realitzada en el bé.  

 1s  ; Increments en el preu d’un 10% es tradueixen en increments 

en les quantitats ofertades també d’un 10%. 

L’elasticitat-punt de la demanda (o oferta) és l’elasticitat-preu en un determinat punt de la corba 

de demanda (o d’oferta). Es calcula substituint el punt a 
dQ

dP
i així s’obté la magnitud del 

pendent de la corba de demanda (o d’oferta) en aquell punt. Donat que 

Funció marginal
  

Funció promig

dQ

dP
Q

P

   , l’elasticitat de l’oferta i la demanda es pot calcular visualment com 

veurem a continuació, estimant la funció marginal i la promig. La funció marginal s’estima 

                                                           
56

 Elasticitat: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56.  
57

 Elasticitat-preu de la demanda: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
58

 Elasticitat-preu de l’oferta: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
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mitjançant el pendent de la tangent de la corba en aquell punt; la funció promig s’estima 
mitjançant el pendent d’una línia recta des de l’origen fins al punt que es vol de la corba.  

 

Per la funció de la demanda que tenim, el pendent de la funció marginal en A és 
AD

DE
 . El 

pendent de la funció promig en A és 
AD

OD
. Per tant,  

d

AD OD OD

DE AD DE

AD

DE
AD

OD




     

Quan ( )Q f P , l’elasticitat-preu de la demanda | |d  en un punt donat és igual a la distància 

horitzontal del punt al origen ( OD ) dividida per la distància horitzontal fins al punt en el qual la 

tangent a la corba de la demanda creua en l’eix horitzontal ( DE ).  Així doncs, en el nostre cas 
obtindrem les següents elasticitats de la demanda:  

o En el punt A: 
30

0,4249
70,62

d

OD

DE
       

o En el punt B: 
100

1,71
58,6

d

OG

GF
       

A l’Annex 5 es pot veure la demostració dels diferents valors que pren l’elasticitat en els 
diferents punts d’una equació lineal (recta) quan: 

| | 1  ; a la meitat de la corba de demanda, 

| | 1  ; per sobre de la meitat de la corba de demanda, 

| | 1  ; per sota de la meitat de la corba de demanda. 

 
Exemple 41: Per practicar el que s’acaba de veure, troba l’elasticitat de l’oferta de la funció 

d’oferta representada a continuació en el punt A i B. 
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    Solució: Per la funció d’oferta representada, sabem que el pendent de la funció marginal en 

el punt A és
AE

CE
. El pendent de la funció promig en A és 

AE

OE
. Per tant,  

s

AE

AE OE OECE
AE CE AE CE

OE

     

L’elasticitat-preu en l’oferta en un punt donat, quan ( )Q f P , és igual a la distància horitzontal 

del punt origen OE , dividida per la distància horitzontal fins al punt el que la tangent de la 

corba d’oferta creua l’eix horitzontal ( CE ). Així doncs, l’elasticitat- preu de l’oferta en els dos 

punts és: 

o En el punt A: 
30

1,654
18,13

s

OE

CE
    

o En el punt B: 
60

1,79
33, 41

s

OF

DF
    

Exemple 42: Seguint amb l’exemple 4 sobre el mercat del blat, del qual es coneix que la corba 
d’oferta de blat de l’any 1981 era aproximadament la següent:  

:   1.800 240( )sOferta Q PP   ; on P s’expressa en euros i Q en milions de kg l’any. 

I també es coneix que la demanda durant el mateix període era: 

   :   3.550 266( )dDemanda Q PP    

Quines són les elasticitats-preu de la demanda i l’oferta amb aquest preu i aquesta quantitat? 

    Solució: Igualant l’oferta i la demanda, ja s’havia trobat que el preu i quantitat que buidava el 

mercat l’any 1981 era:  

1.800 240 3.550 266

506 1.750

3, 46€

( ) ( )s dQ Q

P P

P

P

P P

  





 

( ) 2.630milions de kg.Q P   

Quines són les elasticitats-preus de l’oferta i la demanda en aquest punt? Tenim dos maneres 
per veure-ho: 
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1. Analíticament: Sabem que l’elasticitat-preu es calcula de la següent manera: 

 

Per tant, l’elasticitat-preu de la demanda en el punt (2.630,3,46) serà la derivada de la 
funció respecte el preu multiplicat per la relació entre el preu i la quantitat del punt que 
volem estudiar: 

3,46
266· 0,35

2.630
d     ; en aquest punt la demanda és inelàstica (poc sensible a 

variacions en els preus). 

Pel que fa l’oferta, obtenim: 

3,46
240· 0,32

2.630
s   ; en aquest punt, l’oferta és també inelàstica (poc sensible a 

variacions en els preus).  

2. Gràficament 

 

Com que les corbes d’oferta i demanda són lineals, les elasticitats-preu varien a mesura que 
ens desplacem al llarg de les corbes. Si ara suposem que hi ha una sequera que provoca un 
desplaçament de la corba de l’oferta a l’esquerra fins que el preu puja a 4€ (a l’esquerra perquè 
per oferir la mateixa quantitat, ara han de pujar els preus). En aquest cas, gràficament trobem 
el nou punt d’equilibri i es poden tornar a calcular les elasticitats en aquest nou punt, tot i 
podem comprovar que continuen sent molt inelàstiques. 

 

d. Les eleccions òptimes del consumidor 

A l’apartat de funcions s’han vist les corbes d’indiferència per representar les preferències del 
consumidor i treballar el concepte d’utilitat

59
. De fet, també hem vist que les corbes 

d’indiferència i la d’utilitat estan molt relacionades ja que el consumidor prefereix els punts 
situats en les corbes d’indiferència més altes, que són les cistelles de béns situades en les 
corbes d’indiferència més altes les que proporcionen major utilitat. Com que el consumidor obté 
de la mateixa felicitat en tots els punts de la mateixa corba d’indiferència, totes aquestes 
cistelles reporten la mateixa utilitat.  

                                                           
59

 Utilitat: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 

d

dQ P

dP Q
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Un cop vist el concepte marginal podem avançar en aquest apartat. La utilitat marginal
60

 d’un 
bé és l’augment que experimenta la utilitat que obté el consumidor quan consumeix una unitat 
més d’aquest bé. Normalment, la majoria dels béns mostren una utilitat marginal decreixent, és 
a dir, a major quantitat del bé, arriba un moment que la utilitat marginal que genera una unitat 
més d’aquest bé és inferior. La relació marginal de substitució

61
 entre dos béns depèn de les 

seves utilitats marginals. Per exemple, si la utilitat marginal del bé X és el doble de la utilitat 
marginal del bé Y, una persona necessitaria 2 unitats del bé Y per compensar la pèrdua d’una 
unitat del bé X, pel que la relació marginal de substitució és igual a 2. En termes més generals, 
la relació marginal de substitució (i, per tant, la pendent de la corba d’indiferència) és igual a la 
utilitat marginal d’un bé dividida per la utilitat marginal de l’altre.  

Suposant que els consumidors trien els béns amb la idea de maximitzar la satisfacció que 
reporten donat el pressupost limitat que tenen, el consumidor triarà la cistella que es trobi a la 
corba d’indiferència més alta que toca la recta pressupostària. En aquest punt, el pendent de la 
recta pressupostària és exactament igual el pendent de la corba d’indiferència:  

 
 B  

  
RMS

bé Pbé A

bé A Pbé B
 


  

 

 

Exemple 43: Imagina que la Mónica vol consumir la millor combinació entre pizzes i llaunes de 
Coca-Cola, és a dir, la combinació situada a la corba d’indiferència més alta possible, però 
sobre o per sota de la seva restricció pressupostària. Si el preu d’una llauna de Coca-Cola és 
de 2€, i el de la pizza de 10€, i la seva renda disponible per la compra de pizzes i Coca-Cola és 
de 1.000€, digues quina és la combinació òptima dels dos béns si:  

Llaunes 
Coca-Cola 

Número de 
pizzes 

Despesa 
total 

0 100 1000 

50 90 1000 

100 80 1000 

150 70 1000 

200 60 1000 

250 50 1000 

300 40 1000 

350 30 1000 

400 20 1000 

450 10 1000 

500 0 1000 
Troba la combinació òptima de la Mónica de pizzes i Coca-cola per la inauguració del seu nou 
bar si les seves corbes d’indiferència són les que estan marcades en el gràfic de continuació. 
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 Utilitat marginal: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
61

 Relació marginal de substitució: Veure la definició en el glossari de la página 56.  

El pendent de la corba d’indiferència és major que el 
pendent de la recta presssupostària 

El pendent de la corba d’indiferència és menor que el 
pendent de la recta pressupostària 

Consum òptim: s’igualen els pendents de la corba 
d’indiferència i la recta pressupostària 

En aquest punt s’igualen els dos pendents però el nivell d’utilitat és menor ja que es troba per 
sota de la recta pressupostària, per tant no és una combinació òptima. 
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    Solució: En primer lloc, buscarem el pendent de la restricció pressupostària per saber la 
relació a la qual el consumidor pot intercanviar un bé per l’altre i així obtindrem el preu relatiu 
dels dos béns. Una pizza costa 5 vegades més que una llauna de Coca-cola, així doncs, el 
pendent mostra la relació 1 pizza per 5 llaunes de Coca-cola. Gràficament podem obtenir el 
pendent per cadascun dels punts (el punt és el Pp) i obtenim el pendent de 5 (Pc/Pp) en el punt 
A3. 

 

A continuació cal buscar el pendent de la corba d’indiferència 1 que ve donat per la relació 
marginal de substitució (RMS). Ens centrem en la corba d’indiferència 1, ja que la 2 és massa 
alta en relació a la nostra recta pressupostària. El consumidor és indiferent a les cistelles A1, 
A2 i A3 perquè totes estan sobre la mateixa corba. Si disminueix el consum de pizza per part 
del consumidor, per exemple de A1 a A3, el consum de Coca-Cola ha d’augmentar perquè 
segueixi gaudint de la mateixa felicitat. Així, la RMS mesura la quantitat de Coca-Cola 
necessària per compensar al consumidor per una reducció del consum de pizza. Per tant, 
veiem gràficament com en el punt A3 s’aconsegueix que el pendent de la recta pressupostària i 
de la corba d’indiferència sigui el mateix, tenim un punt de tangència. Per tant, l’elecció òptima 
pel consumidor és de 50 pizzes i 250 llaunes de Coca-cola.  

2.5 Cas del Monopoli 

Un monopoli
62

 és un mercat que només té un venedor però molts compradors. El monopolista 
es troba en una situació única ja que si decideix pujar el preu, no ha de preocupar-se de la 
possibilitat de que els competidors cobrin un preu més baix i capturin així una quota de mercat 
major. El monopolista és el mercat i controla absolutament la quantitat de producció que posa a 
la venda, té el que s’anomena poder de mercat

63
: capacitat per influir en el preu d’un bé. Ara 

bé, el fet de poder cobrar el preu que vulgui, no vol dir que l’interessi cobrar el preu més alt. Tal 
i com hem vist fins ara, en el monopolista també li interessarà marcar el preu el qual maximitzi 
el seu benefici, és a dir, quan els ingressos marginals siguin iguals als costos marginals: caldrà 
així trobar l’equilibri que maximitzi el seu benefici ja que si marca preus massa alts, la quantitat 
es reduirà molt. El monopoli natural

64
 serà aquella situació en la que cal que una sola empresa 

reguli el mercat per tal de reduir els costos generals de la producció del bé en qüestió. 

Dit això, es proposa que l’alumnat sigui capaç d’analitzar el cas d’una empresa en situació de 
monopoli seguint les indicacions corresponents. D’aquesta manera, a partir del que s’ha aprés 
en els exemples anteriors l’alumne podrà aplicar els diferents conceptes i es podrà posar 
èmfasis allà on hi ha més dificultats. Així doncs, la idea és que aquest exemple serveixi de 
repàs dels conceptes importants del batxillerat aplicats en un cas típic d’economia i que serveixi 
de recull del que s’ha fet fins ara.  

Exemple 44: L’empresa que subministra aigua potable al poble de Malahide té la següent 

corba de demanda de mercat ( ) 30P Q Q  i els costos de producció venen donats per 

2( ) 60C Q Q  , on 60€ són els costos fixos i el cost variable és 
2Q  (Q en milions de litres). 
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 Monopoli: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
63

 Poder de mercat: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
64

 Monopoli natural: Veure la definició en el glossari de la pàgina 56. 
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a) Troba la quantitat que ha de subministrar l’empresa per tal de maximitzar els beneficis.  
b) Representa els ingressos, ingressos marginals, els costos, els costos marginals, els 

beneficis i els beneficis marginals i interpreta els resultats. Representa-hi també el 
benefici màxim que obté el monopoli.  

     Solució: a) El monopoli no triarà qualsevol combinació de P  i Q  ja que sinó arribaria a triar 

P =Q =∞. La tria té una restricció, que és la corba de demanda de mercat: ( ) 30P Q Q  . En 

altres paraules, el problema real del monopolista és triar P  i Q  que maximitzi:  

( ) ( )· ( )Q P Q Q C Q    

Així doncs, en el nostre cas el monopolista vol maximitzar la següent funció de beneficis:  

2 2 2 2( ) ( )· ( ) (30 ) (60 ) 30 60 2 30 60Q P Q Q C Q Q Q Q Q Q Q Q Q                

Arribats en aquesta situació, hi ha dos conceptes que ens porten allà mateix:  

1.      2. 

 

 

 

El que farem a continuació és derivar la funció del benefici per obtenir el benefici marginal, i 
llavors igualar aquest a 0. Ho fem així ja que tal i com tenim la informació proporcionada ens és 

més còmode, però és exactament el mateix que igualar IMg CMg . 

Així doncs:  

2( ) 2 30 60

'( ) 4 30

Q Q Q

Q Q





   

  
 

Igualant a 0 obtenim:  

'( ) 0 '( ) 4 30 0

30
7,5

4

Q Q Q

Q

      

 
 

D’aquesta manera obtenim la quantitat que ha de subministrar l’empresa a Malahide de manera 
que s’obtingui el màxim benefici. Així doncs, 7,5 milions de litres són els que s’han de 
subministrar. El preu que s’obtindrà per cada litre amb aquesta producció és de 22,5€. Així 
doncs, els beneficis que s’obtindrien serien de 52,5 milions d’euros.  

Arribats a aquest punt, ja podem representar les funcions que tenim i veure el màxim de la 
funció benefici per comprovar el que hem obtingut.  

( )
0

dBci Q

dQ
 ( ) ( ) ( )

0

dB Q dI Q dC Q

dQ dQ dQ

BMg IMg CMg

IMg CMg

IMg CMg
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Interpretant aquesta gràfica observem les idees claus del tema: 

- En el punt on es maximitza la funció benefici, la derivada és a 0 i el pendent de la recta 
tangent és constant. Això passa quan la quantitat és 7,5 i, efectivament, el benefici en 
aquest punt és de 52,5.   

- En el punt on es maximitza la funció benefici, la diferència entre Ingressos i Costos és 
màxima i el pendent de les dos corbes és igual, i porta a què les rectes tangents siguin 
paral·leles. Aquest és el concepte que IMg=CMg, ja que el pendent en aquest punt és 
igual.  

- Gràficament també s’observa que quan la funció benefici creix, la derivada és positiva 
mentre que quan decreix, la seva derivada és negativa. En el punt on la funció està en 
un màxim, la derivada és 0.  

Seguidament continuarem amb la resolució de l’apartat b, tot i que ja hem resolt molts dels 
conceptes bàsics. A continuació, ens faltarà representar els CMg i els IMg, per observar el que 
ja hem conclòs anteriorment: en el punt on el benefici és màxim, aquestes dos rectes es tallen, 
ja que el pendent de la funció de costos és igual el pendent de la funció d’ingressos. També 
faltarà representar l’àrea que significa els ingressos que obté l’empresa amb aquest preu i 
aquest quantitat i l’àrea que interpreta els beneficis.  

 

Fixa’t que per tal de representar l’àrea dels beneficis (color marró) s’han hagut de dibuixar els 
costos mitjans. De manera que en el punt on la quantitat és màxima, 7,5, l’àrea formada amb 
els costos mitjans en aquest punt i la demanda (Imitjà) ens mostra el benefici de 52,5 el qual ja 
hem demostrat que és el màxim.  

Per altra banda, també podem trobar l’àrea que representa els ingressos (àrea marró més la 
rosa) donada per la demanda (PxQ). Aquesta àrea és de 168,75€ en el punt de 7,5 litres i és el 
màxim ingrés que es pot obtenir. 

En el gràfic es mostra la informació que encara no havíem vist. Per una banda, veiem com 
l’ingrés marginal es talla amb el cost marginal en el punt 7,5, on es maximitza el benefici. Per 
altre banda, també veiem com el cost marginal talla els costos mitjans quan aquests són 
mínims.  

Per la correcta 
representació, cal 
tenir present els 
punts de tall amb els 
eixos i els punts dels 
vèrtexs amb les 
tècniques que s’han 
utilitzat al currículum 
del batxillerat.  

C.mitjans 
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3 Anàlisi dels resultats: aplicació a l’aula 

El material de suport creat ha de servir com a eina per tal de que el professorat pugui utilitzar 
els exemples més adients quan cregui convenient. Els exemples han estat separats per 
diferents conceptes matemàtics claus del batxillerat però no s’han de portar a l’aula amb l’ordre 
el qual estan exposats, senzillament escollir aquell que més s’adapti al concepte que s’està 
explicant.  

He tingut l’oportunitat de poder portar aquest material a l’aula de 2n curs de batxillerat de 
ciències socials, segurament el curs el qual s’adapta més aquest material. De totes maneres, a 
qualsevol grup hi hauria una resposta positiva a causa de la forta contextualització dels 
exercicis, que això sempre ajuda a l’alumnat a incrementar la seva motivació i entendre més bé 
el concepte. De fet, a l’aula no tots els estudiants eren d’economia (de 16 alumnes, 10 sí que 
havien vist economia al batxillerat).  

Per altre banda, també he analitzat els resultats del treball portant-lo a la universitat, 
concretament el curs en el qual dono classes, a 3r de la Llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses i Economia.  

En primer lloc s’analitzaran els resultats de l’estudi a partir de portar el material de derivades a 
l’aula de batxillerat i, en segon lloc, també es podrà analitzar el material de programació lineal 
portat a l’aula de 3r d’ADE-ECO.  

Anàlisi dels resultats a l’aula de 2n de Batxillerat de cc.ss. (Ciències Socials) 

El tutor del centre on he realitzat les pràctiques durant aquest curs em va oferir la possibilitat de 
portar a l’aula els exercicis que trobés més adients creats en aquest material tenint en compte 
que ja estaven estudiant el concepte de derivades. Així doncs, vaig preparar un material que es 
correspongués al que se’m va demanar de manera que vaig triar diferents exemples per què 
poguessin aplicar el que ja havien vist amb el meu tutor. A l’annex 6 es pot veure el material 
preparat per portar a l’aula extret tot d’aquest estudi. Vaig decidir portar a l’aula algun dels 
materials dinàmics sobre el concepte de derivada i també aplicar-ho en la 
maximització/minimització d’una funció i introduir el concepte marginal. En tots aquests 
exemples mostrats també s’utilitzaria el recurs del Geogebra de suport i es farien les 
indicacions corresponents perquè el fil conductor arribés a tots els alumnes (estudiants 
d’economia o no).  

L’hora de la que disposava va anar molt bé. A partir de la presentació amb el projector 
s’anaven incorporant conceptes d’aplicacions de la derivada en economia amb els exemples 
corresponents. La idea era, en primer lloc, veure de nou el concepte de derivada, però des de 
la perspectiva visual i dinàmica que permetés fer el salt a les funcions típiques d’economia. Un 
cop explicat el concepte, els hi deixava una estona perquè pensessin amb l’exemple abans de 
fer-ho a nivell grup-classe. Es va poder fer el que s’esperava, menys un últim exercici molt 
pràctic que acabava de arrodonir tot el que s’havia vist a un nivell ja més avançat, però els hi 
vaig proposar perquè hi donessin un cop d’ull.  

El fet d’haver-lo pogut dur a l’aula m’ha fet adonar de la importància d’aquest recurs ja que els 
alumnes d’economia estaven motivats per ampliar i aplicar els coneixements d’economia a 
l’àrea matemàtica, i la resta tampoc ho han trobat de difícil accés ja que s’explicava sense 
donar per entès cap concepte. La representació amb el Geogebra també ha donat un valor 
afegit i arrodonia així l’explicació.  

Com a conclusió de l’experiència crec que aquest material tant contextualitzat podrà servir al 
professorat perquè pugui aplicar uns exemples molt reals i propers a la vida quotidiana de 
l’alumnat i així motivar la curiositat i la participació de les classes. La possibilitat de poder-ho 
dur a l’aula avala aquest fet.  

Anàlisi dels resultats a l’aula de 3r d’ECO-ADE 

A l’assignatura d’Economia de l’Empresa I que estic impartint a la UdG, està programat l’estudi 
de l’algoritme per resoldre problemes de programació lineal, anomenat mètode del símplex de 
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George B. Dantzing. Aquest mètode es pot aplicar a tot tipus de problemes de planificació dins 
el bloc de Direcció de la producció a partir d’un problema bàsic d’optimitzar una certa expressió 
lineal nomenada la funció objectiu. Es sap que les variables estan sotmeses a un seguit de 
restriccions que s’expressen amb inequacions lineals.   

D’aquesta manera al preparar-me la classe vaig creure adient que abans de començar a 
explicar el mètode del símplex, els alumnes tinguessin clars els conceptes bàsics de la 
programació lineal portant a l’aula un dels exemples d’aquest estudi. L’objectiu era molt clar: no 
tots els alumnes havien fet programació lineal durant el batxillerat i, per tant, podrien arribar a 
tenir dificultats amb el mètode del símplex, ja que si es comença per qui es donen molts 
conceptes per apressos i és difícil entendre bé realment què fa aquest model. Per tant, per tal 
d’introduir la programació lineal vaig portar a classe l’exemple 11 d’aquest estudi.  

Tenia curiositat per veure com els alumnes reaccionaven davant d’aquest exercici ja que quan 
l’estava creant dubtava de si el nivell era massa alt. I efectivament ho vaig comprovar. El vaig 
presentar, vaig donar les pautes de resolució d’un tipus d’exercicis així i vaig deixar uns 5-10 
minuts perquè l’alumnat universitari el plantegés. I molts dubtes van sortir, més dels que 
m’esperava. És per això, que l’experiència m’ha servit per adonar-me que aquest exercici 
podria ser considerat d’ampliació pels alumnes de l’aula de batxillerat el qual està adreçat 
aquest estudi. Un cop resolt tots junts, les idees van estar més clares però van reconèixer que 
els havia costat molt. De fet, molts d’ells creaven moltes variables, quan la resolució es pot fer 
perfectament com està demostrat en l’estudi tractant-lo amb dues variables. D’aquesta manera, 
però, em va servir per donar importància el que es volia explicar en aquest nou tema i molts 
van entendre el mètode símplex molt més fàcilment.  

Aquesta experiència, doncs, ha estat molt enriquidora per les conclusions que veurem més 
endavant d’aquest estudi.  

4 Resum, limitacions i conclusions 

En la realització de qualsevol treball és molt comú enfrontar-se i superar obstacles i dificultats 
per arribar a aconseguir un bon treball. Aquestes limitacions poden ser molt variades com són 
econòmiques, teòriques, per falta de temps, espai, etc. I aquest treball no està exempt d’elles.  

En primer lloc, cal destacar la limitació temps-espai del treball. La limitació de pàgines ha estat 
un obstacle per tal de delimitar els exemples i molts d’ells no han pogut ser analitzats 
exhaustivament per aquesta mancança. A més, s’han hagut d’utilitzar els annexos més del que 
s’esperava i això ha comportat prendre decisions al llarg del treball en aquest sentit. 

Per altra banda, hi ha hagut una dificultat per tal d’adequar el contingut teòric de l’aplicació de 
la matemàtica a l’economia a un context educatiu. Existeixen molts materials de la matemàtica 
aplicada a l’economia, però la intenció d’aquest present treball no és fer la mateixa presentació 
del contingut que en altres estudis, sinó que la idea és presentar la informació d’una manera 
més didàctica i des dels nivells més baixos del contingut matemàtic fins als més complexes, de 
manera que el docent trobi exemples senzills de l’aplicació de la matemàtica en problemes 
econòmics i els utilitzi en la seva pràctica educativa.  

A més, també s’ha intentat que aquest estudi pugui servir com a material pel docent però 
també per l’alumnat per fomentar així l’auto-aprenentatge. Així doncs, s’han hagut de presentar 
els conceptes matemàtics i la metodologia econòmica de manera clara i concisa.  

Durant el treball s’ha cregut interessant i important realitzar un glossari a causa del vocabulari 
econòmic utilitzat que en certs moments poden dificultar la lectura de l’estudi. 

Ja per últim, també cal destacar una de les principals limitacions: adaptar el material per a 
l’aula de batxillerat i elaborar exemples senzills per a cada nucli temàtic. Això no sempre s’ha 
pogut aconseguir tot i que s’ha intentat. De fet, amb l’aplicació a l’aula de la universitat s’ha 
comprovat que alguns d’ells estan pensats per un nivell més avançat o perquè el professor 
expliqui i reflexioni juntament amb l’alumnat sobre els exemples. Així doncs, la utilització 
d’aquest recurs estarà en el criteri del docent i serà aquest qui marcarà les pautes per la seva 
introducció a l’aula. 
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Conclusions 

Tenint en compte les competències específiques del batxillerat i les connexions amb altres 
matèries que s’esperen en la didàctica de les matemàtiques del batxillerat, aquest estudi pretén 
contextualitzar el contingut matemàtic del batxillerat de ciències socials tal i com estipula el 
DECRET 143/2007 de 26 de juny de 2007, per ajudar a fer més competents els alumnes. Així 
doncs, del present estudi es poden destacar les següents conclusions: 

- Cal destacar molt positivament l’oportunitat de viure una situació real ja que el material 
portat a l’aula ha sigut rebut amb entusiasme i amb ganes d’aprendre gràcies a la seva 
aplicació en un àmbit tan proper com és l’economia.  

- El Geogebra és una eina de suport amb gran potencial en moltes àrees i aquest treball 
així ho demostra. En economia, pot arribar a ser una eina molt potent per mostrar els 
alumnes els exercicis resolts i entendre així els conceptes. A partir de les aplicacions 
que ofereix, permet raonar i analitzar amb el grup què passa quan es mou algun 
paràmetre i així aprofundir en el concepte.  

- Els exemples han estat organitzats per blocs i cadascun d’ells té una dificultat que ha 
permès generar un producte final sòlid i productiu.  

- Un cop realitzat aquest material, es demostra que pot ser portat a l’aula de 
matemàtiques de batxillerat de qualsevol especialitat i també a l’aula d’economia per 
veure els conceptes del currículum. Així, es demostra la interrelació de les dos 
matèries. Per tant, es pot adaptar perfectament a la programació del curs de batxillerat 
establerta.   

- La seva senzillesa en la presentació també permet que sigui l’alumne el que disposi 
d’aquest material i així practiqui al seu ritme i consolidi i/o ampliï els conceptes amb els 
exemples que trobi més adients.  

- Els objectius proposats a l’inici de l’estudi s’han complert ja que s’ha elaborat una eina 
didàctica per treballar a l’aula de matemàtiques i la planificació de les activitats estarà 
en el criteri del professor.  

Per concloure, dir que personalment ha estat una vivència molt enriquidora com a professional i 
com a persona, ja que alhora que ensenyem també aprenem! 
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6 Glossari 

Amortització: Terme econòmic referit al procés de distribució en el temps d’un valor durador.  

Base imposable: Suma dels rendiments nets de: treball, capital, activitats econòmiques i, 
guanys i pèrdues patrimonials. 

Base liquidable: Resultat de les reduccions aplicades a la base imposable depenen del nivell 
d’aquesta.  

Benefici: Diferència entre l’ingrès i el cost total.  

Benefici marginal: Benefici generat pel consum d’una unitat addicional del bé. 

Capital: Edificis, equip, existències que poden utilitzar-se (juntament amb el treball i matèries 

primes) per produir.  

Capital físic: Equip i estructures que s’utilitzen per produir béns i serveis.  

Capital humà: Acumulació d’inversions en persones, com educació i formació en el treball. 

CEE: Comunitat Econòmica Europea: organització internacional que té la finalitat crear un 

mercat comú europeu. 

Cost fix: Cost que no varia amb el nivell de producció.  

Cost variable: Cost que varia amb el nivell de producció. 

Cost marginal: Cost d’una unitat addicional d’un bé.  

Cost mitjà: Cost de producció per unitat de producció.  

Cost total: Cost econòmic total de producció format pels costos fixos i els costos variables. 

Cost total mitjà: Cost total de l’empresa dividit pel seu nivell de producció. 

Corba de demanda (Qd): Relació entre la quantitat que els compradors estan disposats a 

comprar d’un bé i el seu preu.  

Corba d’indiferència: Corba que representa totes les combinacions de cistelles de mercat qeu 

reporten al consumidor el mateix nivell de satisfacció.  

Corba isoquanta: Corba que mostra totes les combinacions possibles de factors que generen 

el mateix nivell de producció. 

Corba d’oferta (Qs): Relació entre la quantitat que estan disposats a vendre els productors 

d’un bé i el seu preu.  

Demanda elàstica: Quan la variació percentual de la quantitat demandada d’un bé en resposta 

a una variació del preu d’un 1% és superior a 1. 

Economia: Ciència que estudia la manera en què la societat gestiona els seus recursos 

escassos.  
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Elasticitat: Variació percentual d’una variable provocada per un augment de l’altre en un 1%. 

Elasticitat-preu de la demanda: Variació percentual que experimenta la quantitat demandada 

d’un bé quan augmenta el seu preu en un 1%.   

Elasticitat-preu de l’oferta: Variació percentual que experimenta la quantitat ofertada d’un bé 

quan augmenta el seu preu en un 1%. 

Empresa competitiva: Empresa que opera en un mercat competitiu on intervenen molts 
compradors i venedors, els productes que ofereixen els diferents venedors són idèntics i hi ha 
llibertat d’entrada i sortida del mercat. 

Excés de demanda: Quan la quantitat demanda d’un bé és superior a l’ofertada.  

Excés d’oferta: Quan la quantitat ofertada d’un bé és superior a la demandada.  

Equilibri de mercat: Situació en la qual el preu arriba a un nivell que iguala la quantitat 

ofertada i la demandada.  

Factors de producció: Factors que intervenen en el procés de producció (per exemple: treball, 

capital i matèries primes).  

Funció de beneficis: La funció de beneficis els beneficis d’una empresa en funció a la 

quantitat d’unitats venudes i produïdes. 

Funció de costos: Funció que relaciona el cost de producció i el nivell de producció i altres 

variables que l’empresa pot controlar.  

Funció d’ingressos: Funció que relaciona els ingressos derivats de les vendes i el nivell de les 

vendes.  

Funció de producció: Funció que mostra el nivell de producció màxim que pot obtenir 

l’empresa amb cada combinació especificada de factors.  

Funció de producció Cobb-Douglas: Funció de producció de la forma Q AK L  , on Q és 

el nivell de producció, K  és la quantitat de capital i L  és la quantitat de treball i on  i  són 

constants.  

Funció d’utilitat: Fórmula que assigna un nivell d’utilitat a una cistella de mercat.  

Impost progressiu: Impost pel que els contribuents de renda alta paguen una proporció major 

de la seva renda que els contribuents de renda baixa.  

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Tribut de caràcter personal i directe 
que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renta de les persones 
físiques segons la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars. 

Ingrés marginal: Variació de l’ingrés provocada per un augment de la producció en una unitat. 

Ingrés mitjà: Ingrés dividit pel nombre d’unitats venudes, és a dir, preu per unitat. 

Maximització de beneficis: Objectiu d’una empresa; s’aconsegueix quan els seu ingrés 

marginal és igual al cost marginal de producció. 

Mercat: Conjunt de compradors i venedors que interactuant real o potencialment, determinen el 

preu d’un producte o conjunt de productes. 

Monopoli: Mercat en el que hi ha un comprador i un venedor.  

Monopoli natural: Empresa que pot produir tota la producció del mercat amb un cost menor 

que si hi haguessin varies empreses.  
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Països en via de desenvolupament: Països considerats subdesenvolupats però que supera 
un determinat nivell de desenvolupament humà i de renda per càpita per no suficientment alt 
per ser considerat un país desenvolupat.  

Poder de mercat: Capacitat d’una empresa per cobrar rendiblement un preu més alt que el 

cost marginal.  

Preu d’equilibri (o que buida el mercat): Preu al qual la quantitat ofertada i la demandada 

són iguals.  

Producte Interior Brut (PIB): És la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai 
econòmic durant un període de temps determinat, normalment un any, excloent el consum 
intermedi utilitzat en la producció. Té en compte tota l’activitat econòmica generada dins d’un 
país. 

Productivitat del treball: Producte mitjà del treball d’una indústria o a l’economia en el seu 

conjunt.  

Propensió marginal a consumir (PMC): Mesura en quant s’incrementa el consum d’un 

individu quan s’incrementa la seva renda disponible en una unitat monetària.   

Punt d’equilibri: Punt en el qual els preus i quantitats del mercat igualen l’oferta i la demanda.  

Quantitat d’equilibri: Quantitat que iguala la quantitat ofertada i quantitat demandada.  

Recta pressupostària: Totes les combinacions de béns amb les quals la quantitat total de 

diner gastat és igual a la renda.  

Relació marginal de substitució (RMS): Quantitat d’un bé a la qual està disposada a 

renunciar una persona per obtenir una unitat més d’un altre.  

Renda disponible: Renda que disposen els individus pel seu consum i estalvi.  

Rendiments d’escala: Taxa a la qual augmenta la producció quan s’incrementen els factors 

proporcionalment.  

Rendiments constants d’escala: Quan una duplicació dels factors provoca una duplicació 

dels productes.  

Rendiments creixents d’escala: Quan una duplicació dels factors augmenta més del doble la 

producció.  

Rendiments decreixents d’escala: Quan una duplicació dels factors provoca un augment de 

la producció tal que aquesta no arriba a duplicar-se.  

Utilitat:  Puntuació numèrica que representa la satisfacció que obté un consumidor d’una 

cistella de mercat donada.  

Utilitat marginal: Satisfacció addicionat obtinguda consumint una unitat addicional d’un bé.  
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