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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 El perquè d’aquest treball 

 
Per què el títol del meu treball és “Economia i finances, una aplicació matemàtica”? Sóc 
llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i vull ser professora de matemàtiques a 
secundària. Tot i no ser una experta en aquesta matèria, si que ha estat molt present durant els 
meus anys universitaris i crec que la formació acadèmica que porto a les espatlles em pot 
enriquir com a persona i donar-me un valor afegit a l’hora de realitzar la meva feina.  
L’economia es troba  constantment present en tots els àmbits de la vida de les persones i s’ha 
convertit en el centre d’atenció de les nostres preocupacions. La crisis sistemàtica que estem 
patint ha fet palès, més enllà de la curiositat per entendre-la, la necessitat d’ampliar els nostres 
coneixements sobre algunes qüestions relacionades amb les finances personals. 
La societat actual exigeix a tots els seus ciutadans un coneixement bàsic de molts conceptes 
de caràcter econòmic: 
 
-En l’economia domèstica: tot ciutadà ha de portar un controls dels ingressos i despeses, 
prendre decisions com a consumidor, decidir sobre els terminis de pagament, etc. 
 
-En el món laboral: la majoria de la població treballa o treballarà en una empresa i per tant és 
part interessada en entendre les decisions de l’empresa o dels treballadors: contractes, 
nòmines, retencions, polítiques d’empresa. 
 
-La creixent relació amb l’àmbit financer: els ciutadans cada cop més han de prendre decisions 
sobre productes financers tant d’estalvi com d’inversió (borsa, plans de pensions,...) o per 
necessitats financeres (préstec, crèdits,...). 
 
-Com a contribuent: tot ciutadà hauria de conèixer i diferenciar els impostos i entendre l’ús que 
d’ells se’n fa. 
 
-Com a ciutadà: en un sistema democràtic, els nostres representants polítics prendran en nom 
nostre decisions d’índole econòmica que ens afectaran. Comprendre i ser capaços d’analitzar 
aquestes decisions és necessari per mantenir i reforçar la democràcia. 
 
-En els mitjans de comunicació: en tots els informatius (diaris, radio, televisió, intranet,...) està 
present una secció d’Economia on s’aborden qüestions econòmiques tant de política 
econòmica com dels principals moviments empresarials. Disposar d’un cert nivell de cultura 
econòmica permetrà als lectors / oients millors eines per comprendre el món que ens envolta. 
 
Una de les finalitats de l’Educació Secundària Obligatòria és formar als alumnes perquè 
assumeixin els seus drets i obligacions com a ciutadans responsables i per la seva inserció 
laboral amb suficients garanties, i així ho trobem reflectit en els nous currículums implantats a 
partir del 2007 on se’n deriva  la importància dels contextos en l’educació matemàtica. El 
document hi dedica un apartat on diu que en les etapes obligatòries l’alumnat no hauria de tenir 
necessitat de preguntar el perquè serveixen les matemàtiques ja que hauria de trobar la 
resposta en el treball que fa a l’aula. Conclou de manera contundent indicant com a primera 
idea bàsica que: 
 

Cal prioritzar els contextos per donar sentit als continguts: partir de la vida per a educar 
a la vida. (Decret 143/2007, de 26 de juny, DOGC 4915 de 29.06.07) 

 
L’educació financera es considera cada vegada més necessària arreu. Són ja molts els països 
que, a través de cursos i pàgines web d’institucions diverses, l’ofereixen a tota la població. 
Aquí, seguint les recomanacions de la Comissió Europea i de la OCDE, el Banc d’Espanya i la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors van presentar l’any 2008 un pla d’educació financera i 
van començar a oferir serveis d’assessoria i educació financera.  
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1.2 Antecedents 
 
Els materials que presento, i que són l’objecte principal del meu treball, són les activitats que li 
van quedar pendent de desenvolupar a Daniel Bosch Blanch1 en la seva llicència d’estudi pel 
treball “Economia pràctica i finances personals, un context per estudiar matemàtiques a 

l’ensenyament obligatori”.  Els seus materials són hereus del pensament i la pràctica del Grup 
Zero de Barcelona. Aquest grup va néixer als anys setanta quan uns quants professors i 
professores de secundària, alguns d’ells amb bastants anys d’experiència i preocupats pel 
fracàs i l’aversió de molts alumnes a les matemàtiques, van decidir treballar conjuntament amb 
l’objectiu de reflexionar sobre els motius d’aquest fracàs i buscar-hi solucions. Des de la seva 
fundació al 1975, va elaborar materials que entre altres característiques pretenien trencar amb 
l’enfocament formalista, eren els temps de la contaminació amb la Matemàtica Moderna, i 
apostar per la vinculació amb els problemes reals. 

Ningú posa en dubte la importància del paper de les matemàtiques aplicades a l’activitat 
científica, professional o de la vida quotidiana. El que si es discuteix és com ha de repercutir 
aquest paper en l’educació matemàtica. El dilema fonamental és si cal fer un procés  que 
comenci en la matemàtica pura per després fer-ne aplicació a situacions i fenòmens reals o bé 
si les  matemàtiques han de ser pensades des del seu origen per a ser útils. Hans Freudenthal2 
(1968) pren partit per la segona opció i aposta per una educació matemàtica basada en 
processos de matematització en situacions que formin part de la realitat de l’alumne. 

Seguint aquesta línia, El Grup Zero (1981) elabora uns materials que tenen com a punt de 
partida problemes o situacions nucli on el model matemàtic sorgeix com una necessitat i 
l’alumne és el protagonista actiu de l’activitat matemàtica. Aquests materials trenquen amb un 
model dominant del llibre de text, i de retruc d’un ensenyament a partir de l’explicació d’unes 
matemàtiques acabades i descontextualitzades. 

L’ampliació de l’ensenyament obligatori fins els setze anys, l’ESO, iniciat a principis dels anys 
noranta va suposar un repte que, entre altres exigències, demanava començar l’educació 
secundària als dotze anys amb la perspectiva d’incloure-hi tot l’alumnat fins els setze anys. 
Aquesta nova situació va posar de relleu encara amb més força la necessitat d’una educació 
matemàtica que per ella mateixa donés resposta a la pregunta: i això per què serveix?  

Malgrat els nous currículums de l’ESO, en la majoria dels centres no es van produir gaires 
canvis reals en els continguts i metodologies de l’educació matemàtica. Es continuava donant 
molt pes a procediments rutinaris, desfasats en relació a les necessitats actuals del càlcul i 
allunyats de la seva aplicabilitat en situacions reals. 

Ara estem davant d’un nou currículum (Decret 143/2007, de 26 de juny) que proposa una visió 
competencial de l’educació orientada a preparar als ciutadans per als reptes professionals i 
personals. Però com ja he comentat, els canvis reals en la manera d’enfocar l’educació 
matemàtica és produeixen molt lentament. Les inquietuds del professorat a l’hora de tirar 
endavant la seva classe en el dia a dia són el motor per a la millora de la tasca docent, però a 
vegades els canvis estan mancats d’una visió general que els orienti i permeti diferir la 
valoració de les millores a més llarg termini que la motivació i el resultat immediats. 

 

 

                                                           
1
 Catedràtic de matemàtiques de l’INS Les Corts de Barcelona. 

2
 Matemàtic en didàctica i teoria curricular. (Luckenwalde, Alemanya, 1095 -  Utrecht, Holanda, 1990) 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

Molts alumnes acabaran l’Ensenyament Secundari Obligatori sense saber què és el tipus 
d’interès, què és l’IPC, com s’elabora un pressupost, què és un préstec personal o quina 
diferència hi ha entre un leasing i un renting. Conceptes bàsics i pràctics d’economia i finances 
que haurien de formar part del bagatge cultural de qualsevol alumne en acabar aquesta etapa 
obligatòria i on algunes d’aquestes qüestions només es poden abordar des de les 
matemàtiques. 
 
El que pretenc amb aquest treball és crear un material de recobriment curricular posant el 
context en primer pla com a objecte de coneixement ja que estic convençuda que per aprendre 
cal comprendre, cal poder parlar i explicar què fem i per què ho fem. A partir de models 
simplificats del món real he generat problemes adequats al moment educatiu de l’alumne per 
despertar el seu esperit crític i la seva creativitat. A més, aquest context forma part de la realitat 
de l’alumne i li és proper i familiar perquè així trobi sentit en el desenvolupament de les 
activitats. 
Poso l’accent, més que en la resolució de problemes, en el plantejament de qüestions amb 
significat que permetin conjecturar  i contrastar respostes, i prendre consciència del paper 
fonamental i necessari que hi tenen les matemàtiques. 
 
 

2.1 El currículum de l’ESO i el treball en contextos. El context de 
l’economia 

 
La finalitat de l’educació és donar les eines necessàries perquè els nois i noies puguin entendre 
el món en el que vivim, que es converteixin en persones responsables, autònomes, 
competents, amb opinió, amb criteri, persones que s’adaptin als canvis constants que marca la 
societat i que el dia de demà siguin capaces de tirar endavant el nostre país. Aquests nous 
currículums implantats a partir del 2007 tenen un enfocament competencial de l’educació 
orientada a preparar als ciutadans per als reptes professionals i personals.   

 
Aprendre amb significat és fonamental per capacitar l’alumnat en l’ús de tot el que 
aprèn i per capacitar-lo a continuar aprenent, de forma autònoma, al llarg de tota la 
vida. (Decret 143/2007, de 26 de juny , DOGC 4915 de 29.06.07)  

 
Contextualitzar un problema no és només parlar de pilotes, gelats o euros. Si exigim 
coherència als alumnes amb els processos i els resultats també hem de ser molt coherents a 
l’hora d’anunciar problemes. Quan un alumne resol un problema a classe de matemàtiques, a 
més d’aprendre més matemàtiques, també li hauria de servir per poder fer una passa més dins 
la societat: tenir més coneixement del seu cos, de la seva ciutat, del medi ambient,... i poder 
aportar solucions des d’un punt de vista matemàtic a problemes reals de la nostra societat. 
Luis Antonio Santaló3 també aposta per aquesta filosofia dient: 

Els professors de matemàtiques no poden desentendre’s de la responsabilitat de 
formar ciutadans amb una cultura general d’acord amb l’estat de la civilització actual. 
Cada mestre o professor ha de procurar impartir els coneixements bàsics d’aquesta 
civilització, sense preocupar-se de si aquests són repetits en altres matèries o segons 
altres punts de vista... (Santaló, 1992). 

Un altre autor que aposta per aquest camí és Damià Sabaté4: 

                                                           
3
 Matemàtic i autor de més de cent treballs d’investigació fonamental i divulgació. (Girona, Catalunya 

1911 - Buenos Aires , Argentina 2001) 

4
 Catedràtic de matemàtiques de l’INS Les Corts de Barcelona i coordinador de l’àrea de matemàtiques 

de l’ICE a la UPC. 
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“Treballar les matemàtiques a partir de contextos és una pràctica assumida pel 
professorat que entén l’educació matemàtica en l’ensenyament obligatori com un dels 
components d’alfabetització cultural que l’etapa persegueix” (Sabaté, D i altres 2009). 

La societat actual exigeix a tots els seus ciutadans un coneixement bàsic de molts conceptes 
de caràcter econòmic. Alguns alumnes deixaran la seva formació acadèmica quan finalitzin 
l’etapa obligatòria i es trobaran en la seva vida adulta que hauran de portar per exemple, un 
control dels ingressos i les despeses, pagar la compra d’un electrodomèstic a termini, prendre 
decisions com a consumidor o quan busquin un treball assalariat, hauran de saber quin 
contracte els hi faran, la nòmina, les retencions. Potser necessitaran diners i hauran d’anar al 
banc a fer un préstec o  voldran invertir en un pla de pensions. Com a ciutadans hauran de 
pagar els seus impostos, quins? Vocabulari que potser avui els hi queda una mica lluny, però 
que el dia de demà hauran de conviure amb ell. És des de l’assignatura de matemàtiques i 
mitjançant el context on podran treballar aquestes situacions reals. En els currículums de tercer 
i quart d’ESO ja trobem la necessitat de contextualitzar les matemàtiques amb conceptes 
econòmics fet que avala la importància del present estudi (Decret 143/2007, de 26 de juny).
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2.2 La programació del curs i la planificació de les activitats 
 
 
 
 

ACTIVITAT CURS 
RECOMENAT 

PROGRAMACIÓ DEL CURS BLOCS DEL 
CURRÍCULUM 

CONNEXIÓ AMB ALTRES 
UNITATS DIDÀCTIQUES 

Planificar un pressupost 1 ESO És una activitat que pot 
complementar la unitat didàctica 
dels Nombres Naturals 

Numeració i Càlcul i 
Estadística i Atzar 

Tal i com està dissenyada 
l'activitat hi ha algun apartat de 
percentatges que es podrà 
resoldre quan s'hagi explicat la 
unitat didàctica de 
proporcionalitat. 

Llogar o comprar 4 ESO Aquesta activitat pot completar la 
unitat didàctica de Funcions 

Numeració i Càlcul i 
Canvi i Relacions. 

Utilitzar models matemàtics per a 
representar i comprendre 
relacions quantitatives. 

Obrir un petit negoci 3 ESO Pot servir de recobriment 
curricular de la unitat didàctica de 
funcions. 

Numeració i Càlcul Utilitzar models matemàtics per a 
representar i comprendre 
relacions quantitatives. 

Preus i marges comercials 2 ESO És una activitat que pot 
complementar la unitat didàctica 
de Proporcionalitat 

Numeració i Càlcul i 
Estadística i Atzar 

També servirà de recordatori de 
la unitat didàctica dels decimals. 

Eines financeres 
personals 

4 ESO Aquesta activitat pot 
complementar la unitat didàctica 
de Problemes aritmètics 

Numeració i Càlcul i 
Canvi i Relacions 

Algun apartat podrà servir de 
recordatori de la unitat didàctica 
d'equacions. 
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2.3  Objectius 
 
Els objectius principals d’aquest treball són incidir en l’alfabetització d’aspectes pràctics bàsics 
d’economia i de matemàtica financera, i posar en valor i donar significat a les matemàtiques 
necessàries per arribar a aquests coneixements a partir d’un context concret. 
 
En cadascuna de les activitats es recullen objectius més concrets com: 
 

- Millorar la comprensió lectora i la capacitat reflexiva, comunicativa i discursiva. Exposar 
les idees pròpies i discutir sobre elles. 

- Mostrar els diferents rols que la matemàtica pot jugar. 
- Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos econòmics i financers. 
- Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal 

d’analitzar-los críticament. 
- Utilitzar les eines tecnològiques com ara els fulls de càlcul, programes de càlcul 

simbòlic i de representació gràfica. 
- Oferir activitats i problemes, nous i d’actualitat, que formin part del seu entorn i de la 

seva realitat i que  es puguin adaptar de manera fàcil als diferents nivells de l’ESO. 
- Plantejar i resoldre aquests problemes, abordables des de les matemàtiques, que 

sorgeixen en situacions de l’entorn. 
- Tractar la informació incentivant l’accés a la xarxa i mostrar la importància que té en els 

camps de la informació i l’actualització i recollida de dades. 
- Treballar de forma diversa: es combina el treball en grup on han de cooperar entre ells, 

han d’acceptar les idees dels companys amb el treball en petit grup i l’individual. 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
Davant la carència de coneixements financer que s’ha detectat en les noves generacions 
d’escolars i partint com a base d’aquest nou currículum competencial, elaboro una proposta de 
contextualització de les matemàtiques que hi encaixa perfectament. Desenvolupo 5 activitats 
de caràcter econòmic i financer que contenen processos essencials com són la resolució de 
problemes, el raonament, la representació i expressió d’idees, l’anàlisi de dades, la 
modelització i posterior aplicació del model i les connexions entre blocs.  
 
 

3.1  Tipologia dels problemes que es proposen 
 
He intentat que cada activitat tingués les característiques següents: 
 

- Les matemàtiques com un instrument indispensable de coneixement. 
- Que el context econòmic doni sentit als conceptes de matemàtiques que hi ha implícits. 
- Contribuir a l’adquisició de competències tant les de l’àmbit més general com algunes 

de les associades a les ciències socials i a les matemàtiques. 
- Que treballin els conceptes i les habilitats instrumentals més importants de manera 

cíclica. 
- Implicar-hi el màxim possible de processos: la resolució de problemes, el raonament, 

les representacions, la comunicació i les connexions. 
- Que siguin situacions que tinguin una relació directa en la seva vida personal, familiar o 

social. 
- Que puguin treballar de manera autosuficient, anant acompanyades de totes les 

informacions necessàries. 
- Que comuniquin el pensament matemàtic propi a companys i professors i contrastin 

amb els altres. 
 
Algunes activitats són d’introducció, d’altres d’interiorització i alguna ja més de consolidació. No 
s’hi troben problemes d’aplicació directa de conceptes matemàtics apresos a l’aula que no 
aportin un coneixement específic del context. 
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Cada activitat consta de: 
 

- Un enunciat que cal interpretar. 
- Una dificultat matemàtica no excessiva. 
- Plantejar-se preguntes. 
- Resoldre problemes. 
- Debatre amb la resta de companys. 
- Sempre que és possibles es tracten situacions reals amb dades reals. 
- Les qüestions estan pautades de manera que no es necessitin explicacions 

suplementàries. 
- Combinen continguts matemàtics diversos. 
- Adaptables a molts nivells. 
- Es connecten els diferents blocs de matemàtiques. 
- Necessiten, per la seva resolució, la calculadora i / o full de càlcul. 

 
I algunes que es donen en un número més limitat de problemes: 
 

- Necessiten de l’accés a la xarxa. 
- Realitzar petites investigacions. 
- Es plantegen qüestions que tenen a veure amb un bagatge cultural bàsic. 
- Es poden qualificar d’oberts pel que fa el plantejament i les dades i també perquè tenen 

qüestions de resposta múltiple. 
- Contenen un article periodístic. 
- Hi ha un recurs audiovisual. 

 
 

3.2 Estructura de les activitats 
 
En cadascuna de les activitats hi ha, abans del material per a l’alumne, uns apartats 
introductoris dirigits al professorat que pretenen, fonamentalment, orientar-lo per tal 
d’optimitzar-ne l’ús que en pugui fer.  
 
El primer apartat consisteix en la presentació de l’activitat on s’especifica el nivell a qui va 
destinada, una aproximació de la temporització, una petita introducció de l’activitat, els 
coneixements previs i les habilitats matemàtiques que els alumnes haurien de tenir per poder 
fer l’activitat, els objectius i / o competències que pretenc que adquireixin els alumnes quan 
acabin l’activitat. També es recullen els continguts d’economia i finances que s’hi treballen, les 
connexions amb altres matèries, es defineixen conceptes no matemàtics dels quals gira el 
raonament i les discussions de l’activitat, s’aconsella si l’activitat es complementa amb alguna 
altra o si convé haver fet alguna altra activitat i es recullen les dades que s’han utilitzat que són 
reals i fàcilment actualitzables.  
 
L’altre apartat anomenat treball a l’aula,  planteja temes de discussió sobre moltes qüestions 
econòmico-socials i matemàtiques que poden aparèixer o no, en els problemes que es 
proposen. També es fan recomanacions sobre la metodologia del treball a l’aula com per 
exemple la conveniència del treball individual o en grup, el debat i el recull de conclusions, l’ús 
de la calculadora o de l’ordinador i hi ha algunes consideracions entorn dels problemes 
proposats. 
 
El gruix del material elaborat correspon al material que ha de tenir l’alumne per assolir els 
objectius que proposo per cada activitat. Són una col·lecció de situacions problemàtiques que 
porten a introduir o a aplicar conceptes matemàtics i econòmics. En funció del nivell educatiu 
que destinem l’activitat, algunes que inicialment són d’introducció es poden fer servir d’aplicació 
i algunes que es plantegen d’aplicació, es poden reconvertir en activitats d’introducció.  
Les qüestions teòriques que apareixen en els problemes sobre conceptes d’economia i 
finances apareixen en cursiva i dins d’un requadre al final de cada problema.  
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3.3 Planificar un pressupost 
 
3.3.1 Presentació de l’activitat 

 
Nivell: Primer d’ESO. 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe. 
 
Introducció 
En aquesta activitat aprendrem a fer una bona planificació de l’economia a més de construir 
una eina d’autocontrol econòmic i d’estalvi molt important. Planificar com gastem i com 
estalviem els diners ens permetrà saber on van a parar els nostres ingressos i si som capaços 
de reduir despeses molt altes o de disposar d’un determinat estalvi per fer front a imprevistos. 
En la primera part de l’activitat es tracta d’aconseguir una pluja d’idees de les despeses i 
ingressos que hi ha a les llars, destriar les despeses de les que són fixes i variables, de primera 
necessitat i extraordinàries i classificar les despeses que té l’alumne. 
En la segona part, consisteix en analitzar situacions en les quals incideixen factors diversos, i 
que, mitjançant el càlcul amb nombre naturals i l’elaboració de pressupostos, prenguin 
decisions raonades en relació a possibles ingressos i despeses. 
L’activitat acaba amb un pressupost real de la Generalitat de Catalunya. Hauran d’estudiar 
quina despesa estima la generalitat per habitant, què és el deute, quin percentatge del 
pressupost donarien a cada partida i quines retallades proposarien per disminuir el dèficit fiscal. 
L’apartat es complementa amb un retall d’un article de la secció d’economia publicat al diari. 
 
Coneixements previs 

- Operar quantitats amb euros i cèntims d’euro. Operacions amb Nombres Naturals. 
- Raonaments de proporcionalitat senzills. 

 
Continguts i processos 

- Economia: ingressos, despeses fixes i variables, estalvi, pressupostos, dèficit i 
superàvit fiscal. 

- Matemàtiques: aritmètica i estadística. 
 
Objectius i/o competències 

- Identificar els ingressos i despeses (fixes i variables) que hi ha a la llar. 
- Prendre decisions com a consumidor de les despeses. 
- Fer petits pressupostos. 
- Aplicar operacions amb nombres naturals per resoldre problemes de distribució de 

despeses. 
- Aplicar les operacions amb nombres naturals (o decimals si s’escau) per tancar un 

pressupost. 
- Presa de decisions individuals i col·lectives entorn del consum a partir d’estimacions de 

despeses. 
- Valorar diferents opcions de despesa.  

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials. 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 
Ingressos: diners que obté o guanya una persona. 

Despeses: quantitat de diners que gastem en comprar béns i serveis. 

Despeses fixes: són constants durant un període de temps. 

Despeses variables: depenen de les activitats de cada família i persona. 

Estalvi: part dels ingressos que no es gasta en la compra de béns i serveis. 

Pressupost: comptar, anticipadament, els ingressos i les despeses d’una activitat econòmica. 
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Dèficit fiscal:les despeses realitzades per entitats públiques superen als ingressos. 

Superàvit fiscal:les depeses realitzades per entitats públiques són inferiors als ingressos. 

 
Relació amb altres activitats 
Pot anar bé haver fet abans les activitats; 

- Una introducció al consum personal en diferents èpoques de l’any i en situacions 
diverses; confecció de petits pressupostos que porten a prendre decisions raonades en 
relació a possibles ingressos i despeses que els alumnes puguin tenir. 

- Ingressos i despeses; en aquesta activitat ja es fa un pas més i apunta algunes 
consideracions més que s’han de tenir presents quan un vol fer un pressupost. 

 
Dades 
Aquesta és una activitat que necessitarà una actualització periòdica de les dades. Els preus 
són de començaments del 2011 i el pressupost de la Generalitat és del 2009 perquè són les 
últimes dades publicades. Algunes de les web’s que he fet servir són: 
 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 
http://www.gencat.cat/economia/ambits/finances/pressupost/index.html 
 
Generalitat de Catalunya, Territori i població. 
http://www.gencat.cat/catalunya/cas/coneixer-poblacio.htm 
 
Govern d’Espanya, Ministerio de Economía y Hacienda. 
http://www.meh.es/ca-
ES/Estadistica%20e%20Informes/Presupuesto%20y%20cuentas%20publicas/Paginas/Presupu
esto.aspx 
 
 

3.3.2 El treball a l’aula 
 

1. Temes de discussió 
 

- Ingressos i despeses que tenen les diferents famílies catalanes. 
- Qui a la vostra llar decideix en què es gasten els diners? 
- Qui a la vostra llar es beneficia més/menys de les prioritats? 
- Què és una persona malgastadora? I estalviadora? 
- Els pressupostos, una manera de planificar ingressos, despeses i estalvis. 
- Per quines activitats econòmiques es veu necessari fer un pressupost? 
- Per què ens és útil fer estimacions? 
- Diferències entre els impostos directes i indirectes. 
- Com repercuteix en la població possibles augments o disminucions dels impostos. 

 
2. Metodologia de treball a l’aula 

 
- Tot i que la majoria de problemes demanen una proposta individual, el treball en petit 

grup pot ajudar al desenvolupament d’una activitat com aquesta, que té molts 
problemes que són de resposta múltiple. 

- És molt desitjable el debat en comú entorn de les diferents consideracions i solucions 
que s’hagin donat als problemes. 

- La calculadora és un instrument indispensable. 
 

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 
 

Apartat A 
Els problemes de l’apartat A tenen múltiples respostes possibles i per tant és necessari, una 
vegada resolts, fer una posada en comú de tota la classe per comentar les diferents solucions 
que hagin donat. 
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Segons el nivell en el que es proposi l’activitat es poden afegir qüestions del tipus: 
- Quina llar té més llibertat d’elecció, una de rica o una de pobra? 
- Quins pagaments acaparen la major part dels diners familiars? 
- Quins membres de la llar tenen més poder per a la presa de decisions? 
- Quines despeses familiars necessiten una planificació més a llarg termini? És més fàcil 

planificar en les llars més riques o les llars més pobres? Per què? 
 

Apartat B 
Es tracta de resoldre situacions que poden presentar-se en diferents famílies. 
En cadascun dels problemes es faciliten uns ingressos i unes despeses. No totes les respostes 
als problemes són úniques. El fonamental és que els alumnes, mitjançant el pressupost, 
prenguin decisions raonades sobre: quins béns i/o serveis són prioritaris, la necessitat 
d’estalviar per futures despeses, diferents fonts d’ingressos,... 

 
Problema B1 
Aquest problema proposa unes despeses d’una família catalana que es veuran modificades per 
una disminució salarial. Hauran de calcular en quina quantitat disminuirà el pressupost i decidir 
de quines despeses prescindiran. 

 
Problema B2 
És el més complex de càlcul. A partir d’uns ingressos i despeses donades han d’elaborar un 
pressupost anual, calcular quantes hores extres ha de fer per aconseguir estalviar cada mes. 
També es troben davant d’una despesa important i han de buscar solucions per poder-la 
afrontar. Altres decisions que ha de prendre és si necessita compartir pis o no. 
Aquest problema es podria complicar ampliant el llistat de despeses, introduir el pagament  
impostos,... 

 
Apartat C 
Es tracta d’apropar a l’alumne l’elaboració del pressupost de la Generalitat de Catalunya i 
estudiar les diferents partides que el formen. 

 
Problema C1 
Hauran de comparar el repartiment que ha fet la Generalitat en les diferents partides i el que 
haurien fet ells. Confeccionar un diagrama de sectors, calcular la despesa per habitant que 
preveu la Generalitat,.. 
Segons el nivell que es proposi l’activitat, l’apartat g es pot ampliar comparant amb un país 
europeu.  

 
Problema C2 
Apareix un fragment d’una entrevista al President de la Generalitat de Catalunya seguit de tres 
preguntes d’opinió personal. Aquest apartat es podria complicar preguntant que analitzin quina 
és la situació econòmica actual que viu Catalunya o Espanya.  
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3.3.3 Activitat: Planificar un pressupost 
 

A. Ingressos i despeses 
 
A1. Feu un llistat dels ingressos i despeses que hi ha a la vostra llar. 
 

INGRESSOS DESPESES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Si considerem  Ingressos els diners que obté o guanya una persona de maneres diverses, les 

Despeses els diners que gastem en comprar béns i serveis; fer un Pressupost és comptar, 

anticipadament, els ingressos i les despeses.  

Anomenem  Estalvi a la part dels ingressos que no es gasta en la compra de béns i serveis. 

 
A2. Separeu les despeses del llistat del problema A1 en fixes i variables. 
 

DESPESES 

FIXES VARIABLES 

    

    

    

    

    

 
 
Les despeses fixes són constants durant un període de temps (setmana, mes, any) i són 

difícils d’evitar. Es tracta de despeses d’alimentació, transport, gasolina, serveis, pagament de 

crèdits, lloguers,... 

Les despeses variables depenen de les activitats de cada família i de cada persona. Són 

despeses en roba, restaurants, entreteniment, culturals,... 
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A3. Classifica els productes i serveis que pot consumir una família catalana segons si els 
consideres de primera necessitat o extraordinaris. 
 
Tenir personal de fer feines, comprar material escolar, mútua sanitària, comprar productes de 
cosmètica, activitats extraescolars, rebut d’electricitat, anar de vacances, pantalons, viatjar amb 
autobús, rebre classes de repàs, comprar el diari cada matí, tenir cotxe propi, anar al cinema, 
cigarretes, ordinador, bicicleta, televisió de plasma. 
 
 

PRIMERA NECESSITAT EXTRAORDINARI 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
A4. Omple la taula següent amb els ingressos i despeses que tens setmanalment. 
 

  Euros 

Menjar (esmorzar, berenar,…)   

Transport públic (autobús, metro, moto,…)   

Oci (cine, revistes, jocs,…)   

Mòbil   

Roba   

    

    

    

    

    

    

Total   
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Paga setmanal   

Estalvi   

 
 
A5. Classifica les coses que utilitzes diàriament segons si les consideres necessàries o no. 
 

5 coses que desitges Quant costa? 

    

    

    

    

    

 
5 coses que necessites Quant costa? 

    

    

    

    

    

 
b) Compara les llistes amb la resta de companys, amb quines coses coincidiu?  
 
 

B. Pressupost familiar 
 
B1. A casa ens costa arribar a final de mes i els pares ens han demanat que elaborem un 
pressupost per prendre millor les decisions de compra. El pare treballa de comercial en una 
empresa de pintura i guanya 1.400 euros al mes i la mare és dependenta d’una botiga de roba i 
guanya 900 euros. El mes passat es van apuntar totes les despeses que vam tenir: 
 

DESPESES EUROS 

Hipoteca 453 

Electricitat 50,88 

Telèfon 73,3 

Gas 45,35 

Carburant 200 

Comestible 523,6 
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Restaurant 95 

Educació 225 

Paga mensual fill 120 

Gimnàs 35 

Perruqueria 32 

Roba 105,95 

Estètica 28 

Menjar gos 43 

Veterinari 38 

Llibres 23 

C.D. 15 

Cinema 25 

Teatre 45 

 
a) Elabora el pressupost mitjançant un full de càlcul i classifica les despeses segons si són de 

vivenda, transport, menjar, nens, animals domèstics, cuidats personals i culturals. 
 

b) Quina part del pressupost es dedica a cuidats personals? 
 

c) Vam aconseguir estalviar el mes passat? 
 

d) A la botiga de la mare ha baixat molt la feina i li han dit que a partir d’ara haurà de fer mitja 
jornada i cobrarà 500 euros. Podrem gastar igual que al mes passat? 
 

e) De quins béns o serveis prescindirem? Per què? 
 
 
B2. La Marta té 26 anys i es vol independitzar. Abans de fer-ho vol saber si ella sola es podrà 
fer càrrec de totes les despeses sense haver de renunciar a gaires coses. És secretària d’un 
bufet d’advocats i guanya 1250 euros al mes. A més com que treballa de 8h a 15h, algunes 
tardes fa classes particulars a 15€/hora. Ha trobat un pis de 2 habitacions per 450 euros al 
mes. 
Fa una previsió de les possibles despeses que tindrà. 
 

DESPESES 

Lloguer pis 450 €/mes 

Llum 48 €/mes 

Aigua 30 €/ cada trimestre 

Gas 40 €/cada 2 mesos 

Internet 35 €/mes 
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Telèfon mòbil 43 €/mes 

Crèdit cotxe 195 €/mes 

Assegurança 
cotxe 823,6 €/any (octubre) 

Gasoil 80 €/mes 

Menjar 250 €/mes 

Restaurants 85 €/mes 

Gimnàs 35 €/mes 

Perruqueria 38 €/mes 

Estètica 43 €/mes 

Roba 78 €/mes 

Concerts 30 €/mes 

Discoteques 50 €/mes 

Llibres 23 €/mes 

Esmorzar 57 €/mes 

 
a) Només treballant de secretària al bufet, aconseguirà estalviar cada mes? (elabora el 

pressupost anual en un full de càlcul) 
 

b) L’assegurança del cotxe es paga un cop l’any i és una despesa important dins el seu 
pressupost, què li aconsellaríeu que fes perquè el mes d’octubre disposes dels diners 
necessaris? 
 

c) Quantes hores ha de fer cada mes de classes particulars si vol estalviar com a mínim 100 
euros al mes? 
 

d) També ha pensat que podria llogar l’altre habitació i així compartir unes quantes despeses, 
com li varia el seu pressupost? 
 

e) A l’agost vol anar quatre dies a Menorca amb els amics. Han trobat una oferta que costa 450€ 
tot inclòs. Quant ha d’estalviar cada mes? 
 
 

C. El pressupost de la Generalitat 
 
C1. Un dels departaments clau del Govern és el d'Economia i Finances que té, entre altres 
funcions, la responsabilitat de gestionar tota la despesa de la Generalitat, és a dir, és qui porta  
els comptes. Una de les tasques més importants és elaborar el pressupost, que inclou la 
previsió d'ingressos i despeses per un any. 
 
 
 
 
 
 



Economia i finances, una aplicació matemàtica 17 

 

 
 

a) De quines partides provenen els ingressos  que té la Generalitat? 
 

b) Els ingressos totals que va recaptar la Generalitat durant l’exercici 2.009 van ser de 28.267 
milions d’euros, va acabar l’any amb dèficit o superàvit? 
 
El dèficit fiscal descriu la situació en la qual les despeses realitzades per entitats públiques en 

un determinat període (normalment un any), superen els seus ingressos. 

El superàvit fiscal descriu la situació en la qual els ingressos superen les despeses en un 

determinat període (normalment un any).  

 
c) Quina és la despesa total per habitant de Catalunya que preveu la Generalitat? 

 
d) La Generalitat té una partida destinada al deute, què és el deute? Quin percentatge hi dedica 

del pressupost? 
 

e) Segurament penseu que s’han de destinar més diners a unes partides que d’altres. Imagineu 
que teniu 1000 euros i els heu de repartir en les diferents partides. Ompliu la taula següent . 
Per calcular les dades de la columna “L’assignació de la Generalitat” partiu de les dades 
donades anteriorment tenint en compte que aquí no està inclòs el deute. 
 

Partides La nostra assignació (%) 
L'assignació de la 

Generalitat (%) 

Salut     

Educació     

Infraestructures i 
transports     

Seguretat i justícia     

Medi Ambient     

Serveis socials     

Administració i ens 
locals     

Sectors productius     

 

PRESSUPOST 2009 

Partides Salut 
Educació, 
recerca i 
cultura 

Infraestructures 
i transports 

Seguretat 
i justícia 

Serveis 
socials 

Administració 
i ens locals 

Medi 
ambient 

Sectors 
productius 

Deute 

Milions 
€ 

9.904 7.433 4.403 2.240 3.682 5.122 1.617 2.384 2.915 
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f) Confeccioneu un diagrama de sectors de l’assignació que heu fet en l’apartat anterior. 
 

g) Cerqueu informació de diferents Comunitats Autònomes i compareu les despeses que assignen 
a les partides d’educació i sanitat amb les assignades per Catalunya. Podeu comparar la 
despesa en euros per persona o en percentatge sobre el total. Com es situa Catalunya dins el 
panorama espanyol? 
 

Partida Catalunya Altra CCAA Espanya 

Salut       

Educació       

Medi Ambient       

 

C2. El titular d’una notícia apareguda el 05/01/2011 en la secció d’economia del Diari de Girona 
era 

Artur Mas anuncia dos anys de retallades i austeritat. 

I en l’article s’hi podia llegir: 

... El nou president català, Artur Mas, va anunciar ahir que el seu govern haurà d'afrontar 

almenys dos anys de dures retallades en trobar-se uns comptes de la Generalitat en una 

situació "delicada" i amb un dèficit "dos o tres vegades" més gran d'allò previst, és a dir, uns 

7.000 milions d'euros... 

a) Quines creus que han de ser les principals partides que s’han de retallar? 
 

b) Com repercutiran a la ciutadania aquestes retallades? 
 

c) Què significa que la Generalitat tingui un dèficit de 7.000 milions d’euros? 
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3.4 Llogar o comprar 
 
3.4.1 Presentació de l’activitat 

 
Nivell: Quart d’ESO 
 
Temporització: dues o tres sessions. 
 
Introducció 
Llogar o comprar una casa? Llogar o comprar uns esquís? Llogar o comprar un cotxe? Són 
preguntes que ens fem o ens farem al llarg de la nostra vida. Des d’aquesta activitat s’intenta 
fer pensar a l’alumne quines consideracions en l’àmbit econòmic s’han de fer abans de prendre 
aquesta decisió. Vivim de lloguer o comprem l’habitatge i fem una hipoteca? També ho 
treballarem des del món empresarial. Fem un contracte de lísing o de renting per l’adquisició 
d’una furgoneta? Quins descomptes fiscals tindrem? Aquests són alguns temes que tocarem 
en aquesta activitat. 
 
Coneixements previs 

- Equacions 
- Successions aritmètiques 

 
Continguts i / o processos 

- Economia: llogar, comprar, hipoteca, lísing i renting. 
- Matemàtiques: Representacions gràfiques, resolució de problemes mitjançant 

equacions, elaborar un quadre d’amortització. 
 
Objectius i / o competències 

- Modelitzar una funció 
- Interpretació i construcció de gràfiques de funcions 
- Elaborar el quadre d’amortització d’una hipoteca 
- Trobar el cost efectiu que representa per l’empresa un contracte de lísing. 
- Trobar els fluxos de caixa anuals. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials. 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 
Una hipoteca és la forma més comuna de finançar la compra d’un primer habitatge. Una 

persona o entitat presta uns diners a una altra persona i dóna com a garantia un bé immoble 

(un pis, una casa) que els diners seran tornats. 

L’euríbor és la taxa de tipus d’interès que estan disposats els bancs a deixar-se diners  entre 

ells (els bancs no sempre tenen els diners que necessiten i se’ls han de deixar entre ells). 

Lísing és un contracte d’arrendament financer on et cedeixen un bé a canvi d’unes quotes 

mensuals. T’has de fer càrrec del manteniment i quan s’acaba el contracte tens l’opció de 

compra. 

Renting també és un contracte d’arrendament financer on et cedeixen un bé a canvi d’unes 

quotes. No t’has de fer càrrec del manteniment i quan es finalitza el contracte no tens l’opció de 

compra. 

Un projecte de finançament està configurat per una entrada inicial de fons i un seguit de 

futurs fluxos de caixa a pagar. 

Els fluxos de caixa inclouen el pagament d’interessos, el pagament per recuperació del capital 

rebut i tots ells són nets d’impostos ja que la finançament genera un estalvi en l’impost sobre 

els beneficis. 
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Dades 
 
Immobiliària Idealista 
www.idealista.com 
 
La Caixa 
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html 
 
Nissan leasing 
http://www.nissan.es/ES/es/services-fleet/finance/nissan-
leasing.html?cid=pstacticSP_spMANYomdlocesgg&kw=leasing_coches 
 
Nissan renting 
http://www.nissan.es/ES/es/services-fleet/finance/nissan-
renting.html?cid=pstacticSP_spMANYomdlocesgg&kw=nissan_renting 
 
 

3.4.2 El treball a l’aula 
 

1. Temes de discussió 
 
- Ofereix major llibertat viure de lloguer? 
- Quines consideracions hem de fer abans de decidir si comprem o lloguem? 
- Quin percentatge del sou s’ha d’emportar un lloguer o una hipoteca? 
- Per què les empreses fan contractes de lísing o renting? 

 
2. Metodologies de treball a l’aula 

 
- Els problemes de càlcul tenen una única solució. 
- És convenient posar a debat les preguntes d’argumentació. 
- La calculadora és un instrument necessari. 
- El full de càlcul serà imprescindible en algun problema. 

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 

 
Apartat A 
L’activitat comença amb una pluja d’idees de les coses que comprarien o llogarien i 
argumentant el perquè de cada decisió. També hi ha un exercici de successions aritmètiques 
que els hi fa comparar 2 opcions de lloguer. Pel que fa el cotxe, hauran de mirar quina distància 
hi ha fins el Delta de l’Ebre i fer una previsió dels km totals que recorreran. 
 
Apartat B 
Es centra en el lloguer o compra de l’habitatge. Hauran de calcular una hipoteca a 30 anys i 
decidir si prefereixen viure de lloguer o hipotecar-se. També hauran d’estudiar l’evolució de 
l’euríbor en els últims 5 anys. 
Aquest apartat es podria ampliar amb un problema que els fes buscar un pis o una casa per 
viure, anar al banc i preguntar quines condicions els hi farien per fer una hipoteca i calcular el 
seu quadre d’amortització, fer una previsió dels tipus d’interès de la hipoteca, conèixer els 
impostos i altres despeses de la compra, quines assegurances i despeses de comunitat 
haurien de fer front,... Podríem obrir un debat entre els alumnes que preferirien viure en una llar 
més modesta i no està tan hipotecats amb els que prefereixen una gran casa i una hipoteca 
quasi vitalícia.  
 
Apartat C 
Per últim, treballaran dos tipus de contracte d’arrendament, el lísing i el renting. Aquests 
problemes són els més complicats de tota l’activitat. 
 
Problema C1 
Consisteix en una empresa que vol incorporar una màquina i ho fa amb la modalitat de lísing. 
Els alumnes hauran de calcular quin serà el cost efectiu d’aquesta adquisició. 
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Problema C2 
És una empresa que vol adquirir un automòbil i no sap si fer una operació de lísing o de 
renting. Per fer una mica més fàcil el problema es divideix en subapartats. Primer han de trobar 
els Fluxos de Caixa Nets a partir d’un estalvi donat. En el segon apartat es pregunta quina part 
de la quota que es paga anualment són interessos i quina és amortització. Després han de 
trobar l’amortització del vehicle per cada any i finalment torbar el Flux Net de Caixa. 
Aquest problema es podria ampliar fent-los calcular i comparar el cost financer que suposa 
cada operació i investigar quins beneficis fiscals tenen les empreses que fan aquest tipus de 
contracte. 
 
Problema C3 
Aquest problema consisteix en buscar altres contractes d’arrendament que existeixen. 
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3.4.3 Activitat: Llogar o comprar 
 

A. Llogar o comprar 
 
A1. Fes una llista de coses que compraries o llogaries. 
 

LLOGAR COMPRAR 

    

    

    

    

    

    

 
a) Raona perquè decideixes llogar-les i  no comprar-les i al revés. 

 
A2. Completa la taula. 
 

 Llogar o comprar Per què? 

Uns esquís     

Una pel·lícula     

Un apartament a la 
costa 

    

Una moto d'aigua     

Una casa     

 
A3. Amb una colla de 6 amics estem planejant anar a passar el pròxim cap de setmana al Delta 
de l’Ebre. Hem decidit llogar un cotxe de 7 places per poder anar tots junts.  L’empresa de 
cotxes de lloguer ens ha dit que tenim dues opcions. 

- Opció A: cotxe de 7 places, assegurat a tot risc i km il·limitats: 300€ 
- Opció B: cotxe de 7 places, assegurat a tot rics i limitat a 500 km: 260€, per cada km 

extra el preu és de 0.21€/km. 
 
Quin cotxe lloguem? 
 

b) Quan arribem volem llogar bicicletes per fer una excursió pel Delta. Les tarifes que ens 
ha enviat l’hotel són: 
- Empresa A: el lloguer d’una bicicleta costa 5 euros la primera hora i 2 euros més 

cada hora extra. 
- Empresa B: lloga les bicicletes a 3 euros l’hora. 
Si l’excursió dura 5 hores, a quina empresa ens resulta millor llogar les bicicletes? 
Quantes hores ha de durar l’excursió com a mínim perquè escollim l’empresa A? Troba 
una fórmula que ens doni el preu total del lloguer de cada empresa per n hores. 
 

c) Representa gràficament les dues funcions (apartat a i b). 
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B. L’habitatge 
 
B1. L’empresa on treballa l’Arnau ha obert una filial en una altra província. El gerent de 
l’empresa li ha ofert un major càrrec a la nova fàbrica i un augment de sou, però ell i la seva 
família s’han de traslladar a la nova ciutat. La setmana passada l’Arnau va anar a mirar pisos i 
es va enamorar d’un, però no sap si llogar-lo o comprar-lo. És un pis de 95 m², 3 habitacions (1 
suit), 1 bany, cuina, menjador, rentador, terrassa i piscina comunitària. 
S’assenta i estudia les diferents opcions que té. 
 

LLOGUER EUROS COMPRA EUROS 

Fiança 
L'import d'una 
mensualitat 

Paga i senyal 
3% del preu 
de venda 

Mensualitat 700 Preu de venda 240.000 

Taxa d'escombraries 
(anual) 

126 
Taxa d'escombraries 
(anual) 

126 

IBI (anual) 0 IBI (anual) 196,52 

Assegurança 
(mensual) 

0 Assegurança (anual) 237,36 

Comunitat de 
propietaris (mensual) 

0 
Comunitat de 
propietaris (mensual) 

55,5 

 
a) Si finalment lloguen el pis, quin cost haurà d’assumir la família de l’Arnau durant el 

primer any? 
 

b) En el contracte de lloguer es preveu un augment al preu del 3% anual. Quina 
mensualitat pagaran l’any que ve? I d’aquí 10 anys? 

 
c) Si decideixen comprar, l’Arnau ha de portar l’import de la paga i senyal a la immobiliària 

com més aviat millor. Quin serà aquest import? 
 

d) L’Arnau només té estalviat 30.000 euros. Va a parlar amb el director de la seva entitat 
financera perquè li concedeixi una hipoteca. Li aconsella que la demani de 220.000 
euros ja que haurà de pagar les despeses de notari i impostos. Les condicions de 
l’hipoteca són: 
 

 
Una hipoteca és la forma més comuna de finançar la compra d’un primer habitatge. Una 

persona o entitat presta uns diners a una altra persona i dóna com a garantia un bé immoble 

(un pis, una casa) que els diners seran tornats. 

Capital prestat 220.000 

Tipus d’interès 
2,5% anual 

compost 

Anys 30 

 
Elabora el quadre d’amortització en un full de càlcul. 

 
e) Quants diners de l’hipoteca ha tornat el primer anys? Quants interessos ha pagat? 
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f) Quants interessos haurà pagat al final? 
 

g) Què li recomaneu, que llogui el pis o el compri? Per què? 
 

h) Tindrà més llibertat si viu de lloguer? 
 
 
B2. Fes un gràfic que mostri l’evolució de l’euríbor en els últims 5 anys. 
 
 
L’euríbor és la taxa de tipus d’interès que estan disposats els bancs a deixar-se diners  entre 

ells (els bancs no sempre tenen els diners que necessiten i se’ls han de deixar entre ells). 

 
C. Lísing / renting 

 
Lísing és un contracte d’arrendament financer on et cedeixen un bé a canvi d’unes quotes 

mensuals. T’has de fer càrrec del manteniment i quan s’acaba el contracte tens l’opció de 

compra. 

Renting també és un contracte d’arrendament financer on et cedeixen un bé a canvi d’unes 

quotes. No t’has de fer càrrec del manteniment i quan es finalitza el contracte no tens l’opció de 

compra. 

 
C1. Una empresa incorporarà una màquina al seu actiu en la modalitat de lísing i amb les  
condicions següents: 

- Valor de la màquina: 1000€ 
- Durada temporal de l’operació: 5 anys. 
- Quotes de lísing anuals: 260€ 
- Opció de compra de la màquina al final del cinquè any: 40€ 

Troba el cost efectiu que representa aquesta adquisició per a l’empresa. 
 
C2. L’empresa Comercial de Girona està interessada en l’adquisició d’un automòbil per ús en el 
departament comercial. El preu de venda  de l’automòbil és de 21.475 euros. L’entitat bancària 
amb la que treballa habitualment li ha ofert dues opcions per finançar la compra d’aquest 
vehicle. 

1) Operació de renting: suposaria el pagament anual d’una quota per import de 8.000 
euros durant cadascun dels cinc anys de l’operació. 

2) Operació de lísing: la quota anual seria de 6.000 euros i s’hauria d’abonar en cadascun 
dels cinc anys de l’operació, i l’empresa disposaria d’una opció de compra al final per 
un valor nul ja que la vida útil de l’automòbil està estimada en cinc anys. El tipus 
d’interès aplicat és del 12,3%. 

El director de l’empresa s’està rumiant quina de les dues opcions és la més encertada. Ha 
consultat a un amic propietari d’un taller mecànic sobre quin pot ser el cost de manteniment i 
reparació. L’amic li ha informat que aquest pot estar en 300 euros anuals en els dos primers 
anys i en 900 euros anuals en els tres últims anys. 
 
La vida útil d’un objecte és la duració esperada que un objecte pot tenir complint correctament 

amb la funció per la qual ha estat creat. 

a) Calcula els fluxos de caixa anuals sabent que l’estalvi fiscal derivat del projecte de 
finançament és del 30%, per l’operació de renting. 
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Any Valor vehicle Quota 
renting Estalvi fiscal F.Caixa Net 

0         

1         

2         

3         

4         

5         

 
Un projecte de finançament està configurat per una entrada inicial de fons i un seguit de 

futurs fluxos de caixa a pagar. 

Els fluxos de caixa inclouen el pagament d’interessos, el pagament per recuperació del capital 

rebut i tots ells són nets d’impostos ja que la finançament genera un estalvi en l’impost sobre 

els beneficis. 

b) Pel contracte d’arrendament per lísing paga una quota anual de 6.000 euros. Sabent 
que aquesta quota està formada per interessos i amortització, troba el valor anual de 
cada partida. 
 

Any Quota Interessos Amortització 

0       

1       

2       

3       

4       

5       

 
c) Troba l’amortització del vehicle per cada any. 

 
d) Troba el Flux Net derivat del projecte de finançament sabent que està compost per la 

quota, les despeses de manteniment i l’estalvi fiscal. 
 

Any 
Capital 
pendent Interessos Quota 

Amort. 
Financera 

Despeses 
manteniment 

Amort. 
Econòmica 

Estalvi 
Fiscal Flux Net 

0                 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
 
 
 
C3.  Existeixen altres tipus de contractes de lloguers? En què consisteixen? Posa un exemple. 
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3.5 Un petit negoci 
 
3.5.1 Presentació de l’activitat 

 
Nivell: Tercer d’ESO. 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe. 
 
Introducció 
Tots els alumnes que avui tenim assentats a les nostres aules el dia de demà estaran al món 
laboral, alguns com assalariats i d’altres amb més iniciativa i emprenedoria muntaran la seva 
pròpia empresa. Aquesta pràctica intenta acostar aquest món que sembla tant complex però a 
la vegada és tant important que dominin. Treballaran els diferents ingressos i despeses que té 
una empresa, els tipus d’empresa que hi ha, els impostos que s’han de pagar, elaboraran un 
estudi de mercat, estudiaran la contractació de personal, la nòmina,... És l’activitat més teòrica. 
 
Coneixements previs 

- Operar amb enters i decimals. 
- Percentatges. 
- Augments i disminucions percentuals. 

 
Continguts i / o processos 

- Economia: ingressos, despeses, vendes, impostos, estudi de mercat, costos fixes i 
variables, salari i marge comercial. 

- Matemàtiques: aritmètica i càlcul amb percentatges, trobar els beneficis a partir de 
possibles vendes. 

 
Objectius i / o competències 

- Significat de l’IVA i els diferents percentatges que té. 
- Distingir els costos fixes i els variables. 
- Elaborar un estudi de mercat. 
- Trobar les vendes a partir de les quals l’empresa obté beneficis. 
- Estudi de la nòmina. 
- El diferents contractes laborals. 
- Els marges comercials. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials. 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 
Els ingressos són tots els diners que entren a l’empresa i les despeses els que surten. 

L’empresa industrial es dedica a la producció de béns mitjançant la transformació i / o 

extracció de matèries primeres. 

L’empresa comercial és intermediària entre productor i consumidor; la seva funció primordial 

és la compra / venda de productes acabats. 

L’empresa de servei és aquella que dóna servei a la comunitat. 

L’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) és un impost indirecte (no es paga a Hisenda), es paga al 

venedor o professional corresponent i, aquest, el liquida trimestralment a Hisenda. 

L’anàlisi de l’entorn general estudia tot el que envolta l’empresa en diversos aspectes, com 

ara l’entorn legal, l’entorn econòmic, l’entorn tecnològic i l’entorn social. 

L’anàlisi de la competència estudia el conjunt d’empreses amb les quals comparteix el mercat 

del mateix producte i lluita per captar l’atenció dels consumidors. 
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L’anàlisi dels consumidors

hàbits de compra. 

El punt mort de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

no obtenir pèrdues; és a dir,

totals.  

Costos fixes són aquells que no varien amb el volum de producció.

Costos variables són aquells que són proporcionals al volum de producció.

El salari és la quantitat total de diners o espècies que cobres per haver treballat. Salari en 

espècies significa que l’empresari et pot pagar amb articles o productes però no pot passar del 

30% del salari total.  

El marge comercial o marge brut d’un producte és la 

preu de compra. 

 
Relació amb altres activitats
Podria ser una activitat de complementaria a la de “Planificació d’un pressupost”. 
 
Dades 
 
Media Markt 
http://www.mediamarkt.es/ 
 
La Comunitat Rural Agroalimentari i del món rural.
http://www.ruralcat.net/web/guest/gecnews.module.ruralcat/
/journal_content/56_INSTANCE_8hUE/10136/686461
 
Observatori Agroalimentari de preus de Catalunya del Departament d’Agricultura.
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vg
nextoid=9d5f79f84cd10210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d5f79f84cd1021
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
 
 

3.5.2 El treball 
 

1. Temes de discussió
 
- Ingressos i despeses que tenen les empreses.
- Tipus d’empreses.
- Joves emprenedors.
- L’empresa com unitat econòmica.
- Fonts de finançament de l’empresa.
- Per què ens és útil fer estimacions?
- Diferències entre els impostos directes 

població possibles augments o disminucions.
- Què és l’IVA? Qui el paga? Quins percentatges existeixen? Perquè en uns 

productes es paga un percentatge més elevat?
- Costos fixes / costos variables.
- La contractació de perso
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L’anàlisi dels consumidors estudia el comportament dels consumidors així com els seus 

de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

no obtenir pèrdues; és a dir, que els costos totals de producció siguin iguals als ingressos 

són aquells que no varien amb el volum de producció. 

són aquells que són proporcionals al volum de producció. 

és la quantitat total de diners o espècies que cobres per haver treballat. Salari en 

espècies significa que l’empresari et pot pagar amb articles o productes però no pot passar del 

o marge brut d’un producte és la diferència entre el preu de venda i el seu 

Relació amb altres activitats 
Podria ser una activitat de complementaria a la de “Planificació d’un pressupost”. 

La Comunitat Rural Agroalimentari i del món rural. 
http://www.ruralcat.net/web/guest/gecnews.module.ruralcat/-

NSTANCE_8hUE/10136/686461 

Observatori Agroalimentari de preus de Catalunya del Departament d’Agricultura.
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vg
nextoid=9d5f79f84cd10210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d5f79f84cd1021
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

El treball a l’aula 

Temes de discussió 

Ingressos i despeses que tenen les empreses. 
Tipus d’empreses. 
Joves emprenedors. 
L’empresa com unitat econòmica. 
Fonts de finançament de l’empresa. 
Per què ens és útil fer estimacions? 
Diferències entre els impostos directes i indirectes. Com repercuteixen en la 
població possibles augments o disminucions. 
Què és l’IVA? Qui el paga? Quins percentatges existeixen? Perquè en uns 
productes es paga un percentatge més elevat? 
Costos fixes / costos variables. 
La contractació de personal. 

27 

estudia el comportament dels consumidors així com els seus 

de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

que els costos totals de producció siguin iguals als ingressos 

és la quantitat total de diners o espècies que cobres per haver treballat. Salari en 

espècies significa que l’empresari et pot pagar amb articles o productes però no pot passar del 

diferència entre el preu de venda i el seu 

Podria ser una activitat de complementaria a la de “Planificació d’un pressupost”.  

Observatori Agroalimentari de preus de Catalunya del Departament d’Agricultura. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vg
nextoid=9d5f79f84cd10210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d5f79f84cd1021

i indirectes. Com repercuteixen en la 

Què és l’IVA? Qui el paga? Quins percentatges existeixen? Perquè en uns 
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2. Metodologia de treball a l’aula 
 
- Tot i que els problemes demanen una resposta individual pot ser bo el treball en 

petit grup. 
- És molt recomanable que es faci un debat en comú entorn a les diferents respostes 

que són d’argumentació. 
- En algun problema la calculadora és un instrument indispensable. 
- En algun problema serà necessari la connexió a la xarxa. 

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats. 

 
Apartat A 
Aquest primer apartat és una pluja d’idees dels diferents ingressos i despeses que té una 
empresa, de la uniformitat de les vendes  i dels tipus d’empreses que hi ha.  
 
Apartat B 
Aquest apartat anomenat els impostos es centra principalment amb l’IVA. Descobriran que és 
un impost indirecte imposat sobre el consum i que recau en el consumidor final i que existeixen 
diferents percentatges. Compararan numèricament dues ofertes d’aparells electrònics, una amb 
l’impost inclòs i l’altre no. També analitzaran l’anunci “El dia sense IVA” d’una gran superfície. 
 
Apartat C 
Aquest apartat es centra en la creació d’una empresa de muntatge i venda d’ordinadors 
personals. Hauran d’elaborar l’estudi de mercat tot analitzant l’entorn general, la competència i 
els consumidors,  trobar el punt mort, fer la previsió d’uns beneficis i dissenyar la seva factura. 
Es podria ampliar fent que l’alumne creï la seva pròpia empresa;  buscar el finançament que 
necessita, el local, fer l’estudi de mercat, la contractació del personal,... 
 
Apartat D 
Hi ha un quadre-resum de les característiques que tenen les diferents formes jurídiques de les 
empreses. 
 
Apartat E 
En la contractació de personal s’estudien els diferents contractes que existeixen, la composició 
del salari, el salari interprofessional i el salari per conveni. 
 
Apartat F 
Finalment trobem una activitat de marges comercials. Es donen els diferents ingressos que té 
un pescador i el preu final que en paga el consumidor. 
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3.5.3 Un petit negoci 
 

A. Ingressos i despeses 

A.1 Descriu quins són els ingressos i despeses que té un quiosc cada mes. 

Ingressos Despeses 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Els ingressos són tots els diners que entren a l’empresa i les despeses els que surten. 

 b) Quin dia de la setmana creus que té més ingressos? Per què? 

c) Les seves vendes són uniformes al llarg de tot l’any o en algun període varien?  

A2. Completa la taula amb empreses que tenen activitat tot l’any i empreses que són de 
temporada. 

Activitat tot l'any Activitat temporada 

    

    

    

    

    

    

 

b) Si fóssiu els gerents d’aquestes empreses de temporada, què faríeu perquè tinguessin 
activitat tot l’any? 

 

A3. Quines són les principals despeses que té una empresa industrial, una comercial i una de 
serveis? 
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L’empresa industrial es dedica a la producció de béns mitjançant la transformació i / o 

extracció de matèries primeres. 

L’empresa comercial és intermediària entre productor i consumidor; la seva funció primordial 

és la compra / venda de productes acabats. 

L’empresa de servei és aquella que dóna servei a la comunitat. 

B. Impostos 

B1. La botiga d’electrodomèstics Xispa ens ha enviat un catàleg de les ofertes d’aquest mes 
(IVA no inclòs) 

Aparell Euros 

Televisor de plasma 523 

Ordinador portàtil 449 

Navegador 129 

 

I la botiga del barri ha penjat uns cartells anunciant els preus de venda dels seus articles amb 
l’IVA inclòs.  

Aparell Euros 

Televisor de plasma 610 

Ordinador portàtil 540 

Navegador 152 

 
L’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) és un impost indirecte (no es paga a Hisenda), es paga al 

venedor o professional corresponent i, aquest, el liquida trimestralment a Hisenda. 

a) Quina botiga ofereix millor oferta? 

b) Quins percentatges existeixen d’IVA? I per quins productes o serveis són? 
 

c) On van a parar aquests diners? 
 

d) Què vol dir que l’IVA és un impost indirecte? Existeixen més impostos indirectes? 

 

B2. Un article costava sense IVA 40€. Rebaixen el seu preu en un 15%. Quant costarà amb 
IVA sabent que s’aplica l’IVA del 18%? 
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B3. Una coneguda gran superfície d’aparells electrònics anuncia per demà el dia sense IVA.  

 

Estic esperant que arribi el dia per comprar-me un 
televisor de plasma d’última generació que val 2.584,89€ 
(IVA inclòs). 

 

 

 

 

a) Quant pagaré demà per aquest televisor? 

b) Quina és la base imposable de l’aparell? 

c) Coincideixen els 2 imports? Per què? 
 

d) Pot l’empresa durant 2 dies no cobrà l’IVA dels productes que ven? Què creus que està 
fent? 

 

C. Creació d’empreses 

C1. Comenta tres exemples reals d’empreses i identifica quines van ser, segons la teva opinió, 
les variables que van estimular-ne la creació. 

 

C2. Investiga a Internet pàgines web o portals temàtics que fomentin o assessorin sobre la 
creació d’empreses. 

 

C3. Es considera el cas de dos amics, l’Anna i en Guillem, que es plantegen la possibilitat 
d’iniciar en comú un projecte d’iniciativa empresarial. El punt de partida és que l’Anna i en 
Guillem han finalitzat els seus estudis universitaris d’informàtica i empresarials, respectivament. 
Volen començar a treballar i, després d’haver observat la situació laboral del moment, 
decideixen considerar un projecte d’autoocupació, amb l’inici d’un negoci empresarial. Valoren 
els seus coneixements informàtics i sobre el món empresarial i consideren que poden obrir un 
negoci de muntatge i venda d’ordinadors personals i altres materials informàtics de consum 
habitual. Les variables que els estimulen són diverses: 

- Saben que muntar ordinadors personals no és gaire complicat tècnicament, ja que es 
poden comprar els diferents elements per separat a majoristes del sector informàtic, i 
després acoblar-los amb un mínim de coneixements tècnics, dels quals disposen 

- L’Anna pot aconseguir el lloguer d’un petit local propietat d’un familiar a un preu reduït 
per començar l’activitat. Ambdós disposen d’uns estalvis modestos, però que poden 
servir per iniciar l’activitat; en total poden disposar de 2.404,04 euros. 
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- Tot dos tenen capacitat emprenedora i estan disposats a córrer els riscs habitu
l’activitat empresarial per compte propi, i a portar endavant el seu projecte d’iniciativa 
empresarial amb responsabilitat i empenta.

 

a) Elabora l’estudi de mercat tot fent l’anàlisi de l’entorn general, l’anàlisi de la 
competència i l’anàlisi dels co

 

 
L’anàlisi de l’entorn general estudia tot el que envolta l’empresa en diversos aspectes, com 

ara l’entorn legal, l’entorn econòmic, l’entorn tecnològic i l’entorn social.

L’anàlisi de la competència

del mateix producte i lluita per captar l’atenció dels consumidors.

L’anàlisi dels consumidors

hàbits de compra. 

  
b) L’Anna i en Guillem estimen que la configuració bàsica de l’o

721,21 euros/unitat. També estimen que els costos fixos mensuals són de 390,66 
euros de lloguer, 270,46 euros d’amortització d’equipaments i 420,71 euros en altres 
costos fixes. Determinen que el cost variable per produir un ordi
euros. 

Calcula el punt mort de l’empresa. A partir de la venda de quants ordinadors el negoci 
començarà a generar beneficis?

 
El punt mort de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

no obtenir pèrdues; és a dir, que els costos totals de producció siguin iguals als ingressos 

totals.  

Costos fixes són aquells que no varien amb el volum de producció.

Costos variables són aquells que són proporcionals al volum de producció.

c) En Guillem preveu que cada mes vendran de mitjana 12 ordinadors. Quins són els 
beneficis esperats? 

 

d) Acaben de vendre el seu primer ordinador i li han de portar la factura al client. Dissenya 
com serà la seva factura.

 

C. Formes jurídiques d’empreses

C1. Quina forma jurídica aconsellaries que creessin l’Anna i en Guillem (problema 
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Tot dos tenen capacitat emprenedora i estan disposats a córrer els riscs habitu
l’activitat empresarial per compte propi, i a portar endavant el seu projecte d’iniciativa 
empresarial amb responsabilitat i empenta. 

Elabora l’estudi de mercat tot fent l’anàlisi de l’entorn general, l’anàlisi de la 
competència i l’anàlisi dels consumidors. 

general estudia tot el que envolta l’empresa en diversos aspectes, com 

ara l’entorn legal, l’entorn econòmic, l’entorn tecnològic i l’entorn social. 

L’anàlisi de la competència estudia el conjunt d’empreses amb les quals comparteix el mercat 

del mateix producte i lluita per captar l’atenció dels consumidors. 

L’anàlisi dels consumidors estudia el comportament dels consumidors així com els seus 

L’Anna i en Guillem estimen que la configuració bàsica de l’ordinador la poden vendre a 
721,21 euros/unitat. També estimen que els costos fixos mensuals són de 390,66 
euros de lloguer, 270,46 euros d’amortització d’equipaments i 420,71 euros en altres 
costos fixes. Determinen que el cost variable per produir un ordinador és de 540,91 

Calcula el punt mort de l’empresa. A partir de la venda de quants ordinadors el negoci 
començarà a generar beneficis? 

de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

és a dir, que els costos totals de producció siguin iguals als ingressos 

són aquells que no varien amb el volum de producció. 

són aquells que són proporcionals al volum de producció. 

que cada mes vendran de mitjana 12 ordinadors. Quins són els 

Acaben de vendre el seu primer ordinador i li han de portar la factura al client. Dissenya 
com serà la seva factura. 

C. Formes jurídiques d’empreses 

aconsellaries que creessin l’Anna i en Guillem (problema 
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Tot dos tenen capacitat emprenedora i estan disposats a córrer els riscs habituals de 
l’activitat empresarial per compte propi, i a portar endavant el seu projecte d’iniciativa 

Elabora l’estudi de mercat tot fent l’anàlisi de l’entorn general, l’anàlisi de la 

general estudia tot el que envolta l’empresa en diversos aspectes, com 

comparteix el mercat 

estudia el comportament dels consumidors així com els seus 

rdinador la poden vendre a 
721,21 euros/unitat. També estimen que els costos fixos mensuals són de 390,66 
euros de lloguer, 270,46 euros d’amortització d’equipaments i 420,71 euros en altres 

nador és de 540,91 

Calcula el punt mort de l’empresa. A partir de la venda de quants ordinadors el negoci 

de l’empresa determina la quantitat mínima de producte que s’ha de vendre per 

és a dir, que els costos totals de producció siguin iguals als ingressos 

que cada mes vendran de mitjana 12 ordinadors. Quins són els 

Acaben de vendre el seu primer ordinador i li han de portar la factura al client. Dissenya 

aconsellaries que creessin l’Anna i en Guillem (problema B3). 
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Tipus Socis Responsabilitat Capital 

Empresa individual 1 Il·limitada No hi ha mínim 

Societat civil 
privada 2 o més Il·limitada i personal No hi ha mínim 

Societat civil 
pública 2 o més Il·limitada No hi ha mínim 

Societat col·lectiva 2 o més Il·limitada, personal,  No hi ha mínim 

Societat 
comanditària 
simple 

2 o més (1 de 
col·lectiu i 1 de 
comanditari) 

Il·limitada per als socis 
col·lectius, limitada al capital 
aportat per als socis 
comanditaris 

No hi ha mínim 

Societat 
comanditària per 
accions 

3 o més (1 de 
col·lectiu i 2 de 
comanditaris) 

Il·limitada per als socis 
col·lectius, limitada al capital 
aportat per als socis 
comanditaris 

Mínim de 60.101,21€ 

Societat de 
responsabilitat 
limitada 

1 o més Limitada al capital aportat Mínim de 3.005,06€ 

Societat anònima 1 o més Limitada al capital aportat Mínim 60.101,21€ 

Societat laboral 
(responsabilitat 
limitada o 
anònima) 

4 o més (com a 
mínim 3 han de 
ser socis 
treballadors) 

Limitada al capital aportat 

Mínim de 3.005,06€ si és 
SRLL o de 60.101,21€ si 
és SAL (Almenys el 51% 
del capital ha de ser dels 
socis treballadors) 

Societat 
cooperativa 

De 2 a 5, 
segons el tipus 
de cooperativa 

Limitada al capital aportat Mínim fixat en els estatuts 

 

C2. Una empresària vol constituir tota sola una empresa de serveis: una agència de viatges. El 
capital que vol aportar d’entrada no és gaire elevat, i el mercat que vol assolir, segons la seva 
infraestructura, tampoc. Quin tipus d’empresa li aconsellaries que creés? Per què? Explica 
totes les opcions que té. 

C3. Cita el nom real d’una empresa que sigui: 

- Societat de Responsabilitat Limitada: 

- Societat Anònima: 

- Societat Cooperativa: 

- Empresa Individual: 

 

D. Contractació de personal 

 

D1. L’empresa de l’Anna i en Guillem (problema C3) marxa sobre rodes i han decidit llogar una 
persona que s’encarregui de l’administració i la facturació.   

a) Quin tipus de contracte li faran? 

b) Quines cotitzacions van a càrrec de l’empresari? I a càrrec del treballador? 
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D2. Descriu les parts de composen el salari. 

 
 
El salari és la quantitat total de diners o espècies que cobres per haver treballat. Salari en 

espècies significa que l’empresari et pot pagar amb articles o productes però no pot passar del 

30% del salari total.  

a) Què és el salari mínim interprofessional? 

 

b) Quin és el salari mínim garantit segons conveni de: 

-Una persona especialista en manicura: 

-Ajudant de perruqueria: 

-Oficial de 1a (fusteria de taller): 

-Auxiliar tècnic d’obra (sector de la construcció): 

E. Marge comercial 

Completa la taula: 

Peix 

Preu percebut 

pel pescador    

(€ / Kg) 

Preu pagat pel 

consumidor 

final (€ / Kg) 

Marge 

comercial      

(€ / Kg) 

Marge 

comercial 

(%) 

Bruixa 4,475 10,283     

Llucet 2,924 8,903     

Lluç 4,223 10,555     

Maire 1,023 3,273     

Orada 3,997 7,073     

 

a) Quin és el peix que té un major marge comercial (€ / Kg)? I percentualment? 

 

 
El marge comercial o marge brut d’un producte és la diferència entre el preu de venda i el seu 

preu de compra. 

  
b) Qui decideix el preu que rebrà el pescador per cada kg de peix? I el preu final que 

acabarem pagant els consumidors? 

 

c) Qui es beneficia d’aquest marge comercial? 

 

d) Per què hi ha tanta diferència entre el preu final del Maire i del Lluç? 
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3.6 Del productor al consumidor 
 
3.6.1 Presentació de l’activitat 

 
Nivell: Segon d’ESO. 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
Tot sovint veiem a les notícies manifestacions d’agricultors que demanen disminuir els marges 
comercials i augmentar els seus preus de venda. Aquesta activitat intenta acostar a l’alumne la 
problemàtica que viu aquest sector. Sense els agricultors no podríem menjar la gran majoria 
dels aliments de la nostra dieta mediterrània, però tot i així no tenen la força suficient alhora de 
negociar els preus amb les plataformes de distribució o grans cadenes d’alimentació. Per què 
veiem imatges als mitjans de comunicació de pagesos que prefereixen cremar la seva collita 
abans que vendre-la? L’activitat comença amb un article periodístic del març del 2.010 on es 
plantegen moltes preguntes. També hi ha un vídeo de l’economista  Milton Friedman fent-nos 
pensar amb tota la gent que ha intervingut en la fabricació d’un llapis i el desigual repartiment 
que tindran dels beneficis. S’acaba l’activitat amb un model de comerç alternatiu, el comerç 
just. 
 
Coneixements previs 

- Operacions amb enters i decimals. 
- Càlcul amb percentatges. 
- Raonaments de proporcionalitat senzills. 

 
Continguts i processos 

- Economia: especulació, marge comercial, preu de compra, preu de venda, benefici, 
cadena de valor i comerç just. 

- Matemàtics: càlcul i raonament de percentatges. Resolució de problemes. 
 

Objectius i / o competències 
- Calcular amb variacions percentuals. 
- Entendre què representa marge comercial. 
- Entendre la importància del preu de compra i el preu de venda. 
- Conèixer altres tipus de mercats. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 
L’especulació consisteix a comprar un bé econòmic a baix preu i més tard vendre’l per un preu 
superior sense haver-li afegit cap canvi o millora. 
El marge comercial o marge brut d’un producte és la diferència entre el preu de venda i el seu 
preu de compra. 
El benefici és la diferència entre els ingressos i les despeses. 
La cadena de valor són tots els passos requerits per la transformació fins a portar la matèria 
primera al client. 

 
Relació amb altres activitats 
Aquesta activitat podria complementar “Introducció als percentatges” així es veuria una altra 
aplicació real. També podria complementar “Obrir un petit negoci”. 
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Dades 
 
És important tenir una bona actualització de les dades. 
 
Observatori Agroalimentari de preus de Catalunya del Departament d’Agricultura. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.242e814ef85c5cb6e13e9f10d8c0e1a0/?vgn
extoid=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=57da12b7fe03b11
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

Comparar preus de venda als supermercats Mercadona, Carrefour i Eroski 
http://comparasuper.com/es/?c=frescos&s=carniceria 

Sindicats de pagesos 
http://www.uniopagesos.org/ 

http://www.jarc.es/ 

Comerç just 
http://www.comerciojusto.org/es/ 
 
 

3.6.2 El treball a l’aula 
 

1. Temes de discussió 
 

- Com es distribueix la riquesa? 
- Preu de compra / preu de venda 
- Noves formes de comercialització 
- Especulació 
- Intervenció del Govern 
- Què podem fer com a consumidors per millorar la situació? 

 
2. Metodologia de treball a l’aula 

 
- És una activitat que es pot fer perfectament individual, però serà bo el debat en comú 

pel que fa a les preguntes més  d’argumentació. 
- L’ús de la calculadora és indispensable per calcular els percentatges.  
- Es podria complementar l’activitat amb les forces del mercat i la llei de l’oferta i la 

demanda. 
 

3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 
 

Apartat A 
El primer apartat consta d’un article del diari i unes preguntes de reflexió. D’aquesta manera 
l’activitat reflecteix més la realitat. 
Es podria ampliar demanat que elaboressin un estudi dels diferents marges comercials que ha 
tingut la poma Golden en els últims 10 anys. Aquestes dades les podran trobar a l’Observatori 
Agroalimentari de preus de Catalunya del Departament d’Agricultura. 

 
Apartat B 
Consta de 3 exercicis per entendre i treballar els marges comercials. Es fa un estudi 
comparatiu dels preus en origen i el preu final. 
Es podrien afegir problemes comparant els diferents preus de compra que paguen els 
minoristes, els majoristes, les cooperatives,... i estudiar els seus preus de venda. 

 
Problema B1 
Proposa un preu per 100 kg que ha rebut un productor de mandarines i el preu final que trobem 
al supermercat.  Es treballa amb cèntims d’euro i hauran d’arrodonir. 
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Problema B2 
En aquest problema se’ls hi dóna el preu final i el marge comercial que s’ha aplicat. 

 
Problema B3 
És una taula on hauran de trobar el marge comercial €/kg i el percentatge. 

 
Apartat C 
En aquest apartat es treballa la cadena de valor d’un producte, per les diferents fases que 
passa la matèria primera fins a trobar-la a les lleixes del supermercat. 

 
Problema C1 
Es treballa la cadena de valor de la pastanaga, donant èmfasi a com va augmentant al preu a 
mesura que va passant esglaons, a les diferències de costos que té cada activitat i la 
comparativa dels marges comercials. 

 
Problema C2 
Són els alumnes que han de buscar informació dels preus de venda i costos de cada fase de la 
cadena de valor de l’oli d’oliva. 

 
Problema C3 
Aquest apartat és un vídeo. Ens fa pensar que en la fabricació d’un llapis de mina, una cosa 
tant simple, no ho va poder fer una persona sola, si no que ho han fet mils de persones. També 
et fa reflexionar sobre el repartiment desigual del preu que el consumidor en paga. 

 
Apartat D 
L’últim apartat acaba amb una forma alternativa de comerç, el comerç just. En el problema es 
treballarà els diferents percentatges que arriben al productor. 

 
Per cursos més avançats, podríem obrir un debat de quin seria el model econòmic més just. 
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3.6.3 Del productor al consumidor 
 

A. L’especulació 
 
A.1 Llegeix l’article publicat al suplement per Catalunya de l’edició del diari “El País” de 20 de 
març de 2010 i respon a les següents preguntes. 
 
La especulación de la manzana. 

Un kilo de fruta en la tienda es un 535% más caro que lo pagado al agricultor - El productor 

recibe un 16% del beneficio de cada pieza; el comercio, un 74%  

En la frutería Alfonso del mercado de la Boqueria, el kilo de manzanas Golden costaba ayer 
0,99 céntimos de euro. Unos metros más allá, Conchi las vendía en su propio puesto a 1,49 
euros. Y en un Caprabo del Eixample, el kilo valía 1,75. Para tomar una media, en 2009 el 
consumidor pagó 1,66 euros por el mismo peso de manzanas, según el Ministerio del Medio 
Rural. Y esta cifra es nada menos que el 535% superior a los 0,31 céntimos por kilo que 
percibieron en origen, también el año pasado, los agricultores que cultivan las manzanas 
Golden, por ejemplo en Mollerussa (Pla d'Urgell). ¿Adónde fueron a parar los 1,35 euros de 
diferencia? 

Los productores lo tienen claro: denuncian que los distribuidores se quedan con la diferencia y 
que se aprovechan de su debilidad. Es la guerra. Los puntos de venta al consumidor replican 
que sólo son un eslabón en la larga cadena que engrosa el coste de los productos. Y la batalla 
se reproduce en cualquier rincón del sector. "¿Cómo se puede sostener una situación en la que 
un kilo de lomo de cerdo cueste siete euros al consumidor, mientras que el productor apenas 
percibe un euro por él?", se lamenta Sebastià Abella, criador de cerdos, que reivindica parte del 
margen con que se quedan las grandes cadenas de supermercados, para que los productores 
"no se vean ahogados". 

A la guerra no es ajena el vino. "Los distribuidores ponen un precio y aprietan a las bodegas, 
que a su vez estrujan al siguiente peldaño de la cadena, hasta llegar al productor de uva. El 
recurso más fácil es ahogar al de abajo de todo", sentencia Joan Santó, viticultor. (...) 

a) Per què creus que el productor rep un 16% del benefici de cada peça i el comerciant el 
74%? 
 

b)  Què poden fer els productors per canviar aquests percentatges? 
 

c) Qui decideix el preu que es vendran les pomes Golden? 
 

d) Pot la Generalitat marcar el preu mínim que han de rebre els productors? 
 

 
 
L’especulació consisteix a comprar un bé econòmic a baix preu i més tard vendre’l per un preu 

superior sense haver-li afegit cap canvi o millora. 

  
B. Marges comercials 
 
B1. Un agricultor de mandarines li van pagar al mes passat 26,68 €/100 kg i una gran 
superfície ven les seves mandarines en bosses d’1kg per 1,99 €/kg.  
 

a) Quin és el marge comercial que té el supermercat? 
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El marge comercial o marge brut d’un producte és la diferència entre el preu de venda i el seu 

preu de compra. 

  
b) Quin percentatge del preu de venda final arribarà a l’agricultor de mandarines? 

 
B2. El supermercat del barri ven les pomes Golden a 0,97€/kg i té un marge comercial de 
198,46%. A quin preu les compra a l’agricultor? 
 
 
B3. Completa la taula. 
 

Fruita 
Preu percebut  pel 

pagès (€/100kg) 

Preu de venda 

final (€/kg) 

Marge comercial 

(€/kg) 

Marge comercial 

(%) 

Pera Blanquilla 43,11 1,55     

Taronja Navelina 16,33 2,5     

Cireres 298,2 6,7     

Maduixot 134,86 2,5     

 
a) Perquè el supermercat té més marge comercial en unes fruites que en les altres? 

 
b) Qui decideix el preu de compra? 

 
c) I el preu de venda? 

 
 
C. Cadena de valor 
 
C1. La cadena de valor de la pastanaga comença amb l’agricultor que es qui sembra, cultiva, 
recull la pastanaga i la transporta fins a la cooperativa. Allà reben les pastanagues de diferents 
agricultors, les classifiquen, passen el control i calibratge, les netegen, preparen l’envàs i 
l’embalatge i s’encarreguen de transportar-les fins a la plataforma de distribució. En aquest 
esglaó es desenvolupen les funcions pròpies d’un majorista en destí dedicat a facilitar el 
producte a la distribució final. També es duen a terme activitats de gestió de compra, recepció i 
emmagatzemen de mercaderies i control de proveïdors. I finalment arriba al supermercat que 
és on el client final comprarem les pastanagues.   
Els preus que perceben en cada esglaó són els següents: 
 

Activitats € / Kg 

Agricultor 0,206 

Cooperativa 0,536 

Plataforma de 

distribució 
0,651 

Supermercat 0,932 

 
a) Quin marge comercial obté cada activitat? 



Economia i finances, una aplicació matemàtica 40 

 

b) Si el preu final és de 0,932 €/kg, quina és l’activitat que se’n queda un percentatge 
major? I el menor? Per què? 

 
A la següent taula hi ha el cost que té cada activitat: 
 

Activitat € / kg 

Agricultor 0,196 

Cooperativa 0,285 

Plataforma 

de distribució 0,081 

Supermercat 0,190 

 
c) Quin és el cost total de la cadena de valor de la pastanaga? 

 
d) Quin benefici obté cada activitat? 
 

 
El benefici és la diferència entre els ingressos i les despeses. 

 
e) Com podríem abaratir el preu / kg de pastanaga? 

 
C2. Descriu la cadena de valor de l’oli d’oliva amb els preus de venda i costos de cada fase. 
Quina serà l’activitat que tindrà un marge comercial més gran? 
 
 
 
La cadena de valor són tots els passos requerits per la transformació fins a portar la matèria 

primera al client. 

 
 
C3. Mira aquest vídeo i respon a les següents preguntes. 
 
Història d’un llapis. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=n4cZ64HuP7Q 
 

a) Qui és Milton Friedman? 
 

b) Quina força ha fet possible que mils de persones es posin d’acord per fabricar un 
llapis? 

 
c) Quina és la cadena de producció i distribució que té un llapis fins que el trobem a la 

botiga? 
 

d) Un llapis de mina ens costa 1 euro, com serà repartit aquest euro entre totes les mils 
de persones que intervenen en la seva fabricació i distribució? És just aquest 
repartiment? 

 
e) Com es distribueix la riquesa? Per què creus que hi ha gent rica i gent pobre? 
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D. Comerç just 
 
El comerç just és una forma alternativa de comerç que basa la producció, distribució i 

comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics i aspectes mediambientals per tal 

de contribuir al desenvolupament sostenible de les economies més desafavorides dels països 

més pobres, i assolir unes relacions més equitatives entre les economies d’aquests països i les 

dels països rics del nostre planeta. 

 
D1. Una taula de xocolata al consumidor final ens costa 1,85€, el productor del comerç just 
rebrà el 33% d’aquest preu final mentre que en el comerç convencional en rebria el 6%. 
Quin import rebrà el productor del comerç just? I el del comerç convencional? 
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3.7 Eines financeres personals
 
3.7.1 Presentació de l’activitat

 
Nivell: Quart d’ESO. 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe.
 
Introducció 
Sovint a casa o en els mitjans de comunicació sentim paraules com dipòsit, llibreta a termini, 
crèdit, interessos,... i la majoria dels alumnes no s’han parat mai a pensar quin és el significat 
de cadascuna d’aquestes paraules. Aquesta unitat i
eines financeres. L’activitat comença amb un article d’actualitat seguit de preguntes de 
comprensió i opinió. Després segueixen una sèrie de supòsits on s’aplica el càlcul amb 
percentatges i es diferencia l’interès
dipòsits, fets en un banc, durant un període superior a l’any i amb el cobrament d’interessos 
anual. També hi trobem un problema d’un noi que es vol comprar una moto, no té els diners 
suficients i s’haurà de plantejar si decideix endeutar
amb un fragment de la pel·lícula “El concursante”, un jove professor d’història de l’economia 
que s’acaba de convertir en milionari gràcies a un concurs televisiu. 
 
Coneixements previs 

- Operacions amb enters i decimals.
- Raonament de proporcionalitat senzills.
- Augments i disminucions amb percentatges.
- Progressions aritmètiques i geomètriques.

 
Continguts i processos 

- Matemàtiques: Números decimals, percentatges, resoluci
de proporcionalitat i taula d’amortització.

- Economia: Estalvi, interès simple i compost, càlcul d’interès i diferents eines 
financeres. 

  
Objectius i / o competències

- Conèixer i saber aplicar el càlcul de l’interès.
- Entendre què representa estalviar.
- Calcular l’interès simple i compost.
- Elaborar una taula d’amortització.

 
Connexions amb altres matèries
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen

 
 

Un inversor és una persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

compra d’actius financers per obtenir

Un capital està col·locat a interès simple

al capital que els ha produït. 

Un capital està col·locat a interès compost

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

durant el període següent. 

La solvència és la capacitat d’una persona física o jurídica per fer front a les seves obligacions 

de pagament a mesura que aquestes van vencent.
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Eines financeres personals 

Presentació de l’activitat 

Dues o tres sessions de classe. 

Sovint a casa o en els mitjans de comunicació sentim paraules com dipòsit, llibreta a termini, 
crèdit, interessos,... i la majoria dels alumnes no s’han parat mai a pensar quin és el significat 
de cadascuna d’aquestes paraules. Aquesta unitat intenta familiaritzar-los en el món de les 
eines financeres. L’activitat comença amb un article d’actualitat seguit de preguntes de 
comprensió i opinió. Després segueixen una sèrie de supòsits on s’aplica el càlcul amb 
percentatges i es diferencia l’interès simple del compost. El càlcul de l’interès es limita al de 
dipòsits, fets en un banc, durant un període superior a l’any i amb el cobrament d’interessos 
anual. També hi trobem un problema d’un noi que es vol comprar una moto, no té els diners 

s’haurà de plantejar si decideix endeutar-se amb un crèdit personal
amb un fragment de la pel·lícula “El concursante”, un jove professor d’història de l’economia 
que s’acaba de convertir en milionari gràcies a un concurs televisiu.  

Operacions amb enters i decimals. 
Raonament de proporcionalitat senzills. 
Augments i disminucions amb percentatges. 
Progressions aritmètiques i geomètriques. 

Números decimals, percentatges, resolució de problemes, raonament 
de proporcionalitat i taula d’amortització. 

Estalvi, interès simple i compost, càlcul d’interès i diferents eines 

Objectius i / o competències 
Conèixer i saber aplicar el càlcul de l’interès. 

epresenta estalviar. 
Calcular l’interès simple i compost. 
Elaborar una taula d’amortització. 

Connexions amb altres matèries: Ciències Socials. 

Conceptes no matemàtics que hi apareixen 

és una persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

compra d’actius financers per obtenir-ne un benefici superior. 

interès simple quan els guanys del capital es retiren i no s’acumulen 

 

interès compost quan els interessos produïts en finalitzar el període 

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

 

és la capacitat d’una persona física o jurídica per fer front a les seves obligacions 

de pagament a mesura que aquestes van vencent. 
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Sovint a casa o en els mitjans de comunicació sentim paraules com dipòsit, llibreta a termini, 
crèdit, interessos,... i la majoria dels alumnes no s’han parat mai a pensar quin és el significat 

los en el món de les 
eines financeres. L’activitat comença amb un article d’actualitat seguit de preguntes de 
comprensió i opinió. Després segueixen una sèrie de supòsits on s’aplica el càlcul amb 

simple del compost. El càlcul de l’interès es limita al de 
dipòsits, fets en un banc, durant un període superior a l’any i amb el cobrament d’interessos 
anual. També hi trobem un problema d’un noi que es vol comprar una moto, no té els diners 

se amb un crèdit personal. L’activitat acaba 
amb un fragment de la pel·lícula “El concursante”, un jove professor d’història de l’economia 

ó de problemes, raonament 

Estalvi, interès simple i compost, càlcul d’interès i diferents eines 

és una persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

quan els guanys del capital es retiren i no s’acumulen 

quan els interessos produïts en finalitzar el període 

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

és la capacitat d’una persona física o jurídica per fer front a les seves obligacions 
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Relació amb altres activitats 
Pot anar bé haver fet abans l’activitat anomenada “Introducció als percentatges. L’interès”. 
 
Dades 
Aquesta activitat requereix una actualització periòdica de les dades i l’article. Els preus són de 
principis del 2.011. A part de tipus d’interès obtinguts en diferents entitats bancàries, algunes 
web’s que he fet servir són: 
 
El Periódico 
http://www.elperiodico.cat/ca/ 
 
Assegurança moto 
http://www.assor.es/ 
 
Moto Aprilia RS125 
http://motos.coches.net/nuevas/aprilia/rs/125-2009-en-alicante-
4684618.htmhttp://spain.aprilia.com/assets/2556/GB_brochure_RS125-RS50_SBK_2009.pdf 
 
Impost matriculació 
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/200901121314-impuesto-matriculacion-motos-
variara-segun.html 
 
Impost circulació 
http://www.girona.cat/tributs/informacio_tributs.php?tribut=IVTM 

 

 
3.7.2 El treball a l’aula 

 
1. Temes de discussió 

 
- Persona amant / adversa al risc. 
- El perquè de l’estalvi. 
- Significat de l’interès. 
- Comparar els costos i el beneficis de la compra a crèdit. 
- Recursos i /o avals que ens poden requerir per obtenir un crèdit. 
- Conseqüències de no poder fer front als pagaments. 
- El sistema bancari. 
- Diferents eines financeres. 
 
2. Metodologia del treball a l’aula 

 
- L’ús de la calculadora és indispensable. 
- És molt desitjable el debat en comú entorn de les diferents opinions que hagin anat 

sortint. 
- Els problemes són proposats perquè els resolguin de manera individualitzada. 

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 

 
Apartat A 
En aquesta activitat hi ha un fragment d’un article del diari de l’apartat d’economia. D’aquesta 
manera intenta que els alumnes vegin que poden entendre les seccions d’economia dels diaris 
i que fins i tot tenen criteri per opinar. La notícia parla de l’última emissió dels Bons de la 
Generalitat i es segueix d’un conjunt de preguntes sobre concepte i opinió personal. 
 
Apartat B 
Aquest apartat consta d’un seguit de supòsits on hauran de treballar l’interès simple i compost 
anual per períodes superiors a l’any. També hauran de comparar dos tipus d’interès per 
diferents períodes i trobar a quin tipus d’interès va ser dipositat un capital.  
Segons el nivell en el que es proposi l’activitat podríem afegir un problema de progressió 
geomètrica com seria el B8. 



Economia i finances, una aplicació matemàtica 44 

 

 
Una persona de 57 anys d’edat va decidir, l’1 de gener de 2005, fer un pla de pensions per 
completar la jubilació que li correspondrà quan en compleixi 65. Per aquest motiu, ingressa 
2.500 euros al principi de cada any a l’entitat financera que li ofereix les millors condicions. 
Quin capital haurà acumulat en el moment de la jubilació si li garanteixen un 4% anual 
d’interès? 
 
Apartat C 
Aquest apartat planteja la problemàtica de molts adolescents alhora de comprar-se la moto dels 
seus somnis. Aquest noi té uns diners estalviats però haurà de fer un crèdit personal per poder-
se-la comprar. També hauran d’opinar sobre si s’endeutarien o no i quines altres opcions té 
aquest noi. 
Per cursos superiors es podria ampliar el problema suposant que té una llibreta a termini durant 
4 anys al 5%. Li queda un any per finalitzar el contracte i si el trenca li penalitzaran l’interès al 
2.5%. Què li surt millor en aquest noi? Treure els diners que té a termini? Esperar-se un any a 
comprar-se la moto? Demanar el crèdit personal i l’any següent liquidar-lo? 
 
Apartat D 
En aquest apartat hi ha un fragment (6,52 min.) de la pel·lícula “El concursante” tot i que si és 
possible seria molt oportú veure-la tota. La pel·lícula comença parlant sobre la obra Teoria 
general de l’ocupació, l’interès i el diner de John Maynard Keynes, que va suposar una 
revolució en el pensament econòmic, especialment en com es percebia la viabilitat i 
conveniència de la gestió del sector públic de la demanda en la economia. Mitjançant petites 
dosis continua explicant termes com la inflació, l’augment dels preus per la devaluació de la 
moneda,... 
Segons el nivell que es proposi l’activitat es podria afegir un apartat que fes explicar l’evolució 
del sistema bancari. També es podria fer un diccionari amb el vocabulari econòmic que va 
sortint a la pel·lícula. 
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3.7.3 Activitat: Eines financeres personals
 

A. Bons de la Generalitat. 

A1. Llegiu l’article publicat al Periódico (01/04/2011) i contesteu les preguntes:

Els bons de la Generalitat són més rendibles que els dipòsits a termini fix
 
(...) La nova emissió de bons
suposa una seriosa competència per a les 
tenen actualment una oferta de productes financers a termini fix relativament escassa. No hi 
ha al mercat cap opció més avantatjosa per als 
rendibilitat fixa i un índex elevat de 
 

a) Què és un bo? Per què la Generalitat de Catalunya emet bons?
 

b) Quines avantatges pot suposar invertir els diners en aquests bons que no pas tenir
a casa? 

 
c) Per què el tipus d’interès a

 
d) A quines persones es refereix quan parla d’inversors de tipus conservador?

 
e) Què pot voler dir rendibilitat fixa?

 
f) Una persona que vol invertir els seus estalvis, quines altres opcions té per fer

 
 

Un inversor és una persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

compra d’actius financers per obtenir

B. Interès simple / interès compost
 
B1. S’ingressen 6.300 euros en una llibreta a termini al 3,4% anual d’interès simple
mesos. 
 

a) Què és una llibreta a termini?
 

b) Quins interessos produiran?
 

c) Quin és el valor del capital final?
 
 
Un capital està col·locat a interès simple

al capital que els ha produït. 

B2. L’Anna diposita 3.000 euros a la caixa d’estalvis de la seva localitat, que li ofereix el 5% 
d’interès simple anual. 
  

a) Calcula el capital final un cop transcorreguts 150 dies.
 

b) Quin ha estat el benefici?
 
 
B3. El capital A de 800 euros està al 6%
durant 2 anys. Quin dels dos capitals produeix més interès i en quina proporció?
 
B4. Un cert capital va produir una vuitena part del seu valor en 2 anys i 6 mesos. A quin tant 
per cent es va col·locar?  
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Activitat: Eines financeres personals 

Llegiu l’article publicat al Periódico (01/04/2011) i contesteu les preguntes:

Els bons de la Generalitat són més rendibles que els dipòsits a termini fix 

bons de la Generalitat, a un 4,25% a un any i al 4,75% a dos anys, 
una seriosa competència per a les entitats financeres a Espanya

una oferta de productes financers a termini fix relativament escassa. No hi 
avantatjosa per als inversors de tipus conservador

fixa i un índex elevat de seguretat (...) 

Què és un bo? Per què la Generalitat de Catalunya emet bons? 

Quines avantatges pot suposar invertir els diners en aquests bons que no pas tenir

Per què el tipus d’interès a dos anys és superior al d’un any? 

A quines persones es refereix quan parla d’inversors de tipus conservador?

Què pot voler dir rendibilitat fixa? 

Una persona que vol invertir els seus estalvis, quines altres opcions té per fer

persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

compra d’actius financers per obtenir-ne un benefici superior. 

B. Interès simple / interès compost 

S’ingressen 6.300 euros en una llibreta a termini al 3,4% anual d’interès simple

Què és una llibreta a termini? 

Quins interessos produiran? 

Quin és el valor del capital final? 

interès simple quan els guanys del capital es retiren i no s’acumulen 

  

L’Anna diposita 3.000 euros a la caixa d’estalvis de la seva localitat, que li ofereix el 5% 

Calcula el capital final un cop transcorreguts 150 dies. 

Quin ha estat el benefici? 

El capital A de 800 euros està al 6% durant 4 anys i el capital B de 1.600 euros està al 3% 
durant 2 anys. Quin dels dos capitals produeix més interès i en quina proporció?

Un cert capital va produir una vuitena part del seu valor en 2 anys i 6 mesos. A quin tant 
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Llegiu l’article publicat al Periódico (01/04/2011) i contesteu les preguntes: 

a un 4,25% a un any i al 4,75% a dos anys, 
Espanya. Bancs i caixes 

una oferta de productes financers a termini fix relativament escassa. No hi 
conservador, que busquen 

Quines avantatges pot suposar invertir els diners en aquests bons que no pas tenir-los 

A quines persones es refereix quan parla d’inversors de tipus conservador? 

Una persona que vol invertir els seus estalvis, quines altres opcions té per fer-ho? 

persona que col·loca els seus estalvis a mitjà o llarg termini o per la 

S’ingressen 6.300 euros en una llibreta a termini al 3,4% anual d’interès simple durant 48 

quan els guanys del capital es retiren i no s’acumulen 

L’Anna diposita 3.000 euros a la caixa d’estalvis de la seva localitat, que li ofereix el 5% 

durant 4 anys i el capital B de 1.600 euros està al 3% 
durant 2 anys. Quin dels dos capitals produeix més interès i en quina proporció? 

Un cert capital va produir una vuitena part del seu valor en 2 anys i 6 mesos. A quin tant 
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B5. Volem efectuar un dipòsit de 3.000 euros a dos anys. Quina opció és la més beneficiosa, 
un interès simple anual al 6% o un interès compost anual al 5,75%?
 
 
Un capital està col·locat a interès compost

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

durant el període següent.

 
B6. Quan va néixer en Joan, el seu pare va obrir una llibreta d’
de cada any 100 euros a un interès compost del 4%. Quin capital hi haurà a la llibreta quan en 
Joan tingui 5 anys? 
 
B7. La Sílvia diposita 1.000 euros en una llibreta d’estalvis a un 2,5% d’interès compost anual.
 

a) Quants diners tindrà la Sílvia al cap de tres anys? I si l’operació fos a interès simple? 
Compara els resultats.

 
b) Quins interessos hauran produït aquests diners en interès compost?

 
c) En Marc ha comentat a la Sílvia que fa quatre anys i tres mesos va ingressar 1.

euros en una llibreta d’estalvis d’un altre banc i que ara té un capital final de 2.250 
euros. Si la llibreta és a interès compost, quin interès anual, en tant per cent, li ha ofert 
el banc? 

 
 
C. PRÉSTEC BANCARI 
 
C1. L’Arnau té 16 anys, s’acaba de treu
Aprilia RS 125. Ha anat a la botiga a informar
 

 
Quan arriba a casa trenca la guardiola que havia anat emplenant des de petit i  havia 
aconseguit estalviar 2.987,25 euros, però no suficients per comprar
 

a) Parla amb el director de l’entitat financera del seu barri. Li recomana que faci un crèdit 
personal de 3.200 euros. Li proposa tornar
8%. Elabora el quadre d’amortització francès.  

 
b) Quant haurà pagat per aquesta

 
c) Quines conseqüències tindrà si no pot fer front als pagaments?

 
d) Quines altres opcions li aconsellaríeu per aconseguir els 3.200 euros que li falten?

 

Aprilia RS 125 

Preu de venda 

Impost circulació 

Impost matriculació (emissions 
oficials CO2 ≤ 80 g/km) 

Assegurança a tot risc 

Casc 

TOTAL 
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Volem efectuar un dipòsit de 3.000 euros a dos anys. Quina opció és la més beneficiosa, 
un interès simple anual al 6% o un interès compost anual al 5,75%? 

interès compost quan els interessos produïts en finalitzar el període 

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

 

Quan va néixer en Joan, el seu pare va obrir una llibreta d’estalvi en la qual diposita el dia 1 
de cada any 100 euros a un interès compost del 4%. Quin capital hi haurà a la llibreta quan en 

La Sílvia diposita 1.000 euros en una llibreta d’estalvis a un 2,5% d’interès compost anual.

s diners tindrà la Sílvia al cap de tres anys? I si l’operació fos a interès simple? 
Compara els resultats. 

Quins interessos hauran produït aquests diners en interès compost? 

En Marc ha comentat a la Sílvia que fa quatre anys i tres mesos va ingressar 1.
euros en una llibreta d’estalvis d’un altre banc i que ara té un capital final de 2.250 
euros. Si la llibreta és a interès compost, quin interès anual, en tant per cent, li ha ofert 

L’Arnau té 16 anys, s’acaba de treure el carnet de moto i el seu somni és comprar
Aprilia RS 125. Ha anat a la botiga a informar-se del preu i li han dit el següent:

 

 

Quan arriba a casa trenca la guardiola que havia anat emplenant des de petit i  havia 
aconseguit estalviar 2.987,25 euros, però no suficients per comprar-se la moto.

Parla amb el director de l’entitat financera del seu barri. Li recomana que faci un crèdit 
personal de 3.200 euros. Li proposa tornar-l’ho amb tres anys a un interès compost del 
8%. Elabora el quadre d’amortització francès.   

Quant haurà pagat per aquesta moto? 

Quines conseqüències tindrà si no pot fer front als pagaments? 

Quines altres opcions li aconsellaríeu per aconseguir els 3.200 euros que li falten?

Euros 

5289 

10 

Impost matriculació (emissions 0 

736,24 

123,9 

6159,14 
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Volem efectuar un dipòsit de 3.000 euros a dos anys. Quina opció és la més beneficiosa, 

quan els interessos produïts en finalitzar el període 

mínim de dipòsit s’acumulen al capital inicial i, juntament amb aquest, generen nous interessos 

estalvi en la qual diposita el dia 1 
de cada any 100 euros a un interès compost del 4%. Quin capital hi haurà a la llibreta quan en 

La Sílvia diposita 1.000 euros en una llibreta d’estalvis a un 2,5% d’interès compost anual. 

s diners tindrà la Sílvia al cap de tres anys? I si l’operació fos a interès simple? 

En Marc ha comentat a la Sílvia que fa quatre anys i tres mesos va ingressar 1.750 
euros en una llibreta d’estalvis d’un altre banc i que ara té un capital final de 2.250 
euros. Si la llibreta és a interès compost, quin interès anual, en tant per cent, li ha ofert 

re el carnet de moto i el seu somni és comprar-se una 
se del preu i li han dit el següent: 

Quan arriba a casa trenca la guardiola que havia anat emplenant des de petit i  havia 
se la moto. 

Parla amb el director de l’entitat financera del seu barri. Li recomana que faci un crèdit 
l’ho amb tres anys a un interès compost del 

Quines altres opcions li aconsellaríeu per aconseguir els 3.200 euros que li falten? 
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e) Demanaries un crèdit personal per comprar-te una moto? Per què? 
 
D. L’economia moderna i la globalització. 
 
D1. “El concursante” és una pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Rodrigo Cortés. La 
pel·lícula  tracta sobre Martín Circ Martín, un jove professor associat d’Història de l’Economia 
que acaba de convertir-se en el guanyador del major premi mai concedit en la història de la 
televisió: més de 3 milions d’euros en premis materials de tot tipus. No obstant això, aviat 
descobreix que ser milionari és car, i no té els diners per permetre’s els premis. Hisenda, per la 
seva banda, li reclama la meitat dels guanys. Gairebé sense adonar-se’n, Martín es veu en un 
parany sense sortida, intentant vendre tots els premis que va guanyar. Edmundo Figueroa, un 
vell extravagant i dissident, pot ser la seva última oportunitat d’escapar. El concurs acaba de 
començar,... 
 
A continuació tens una escena d’aquesta pel·lícula. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ezcWNpU1HGA 
 

a) Explica el funcionament del sistema bancari. 
 

b) Quin percentatge de diner és real i quin percentatge és falç? 
 

c) Són solvents els bancs? 
 
 
La solvència és la capacitat d’una persona física o jurídica per fer front a les seves obligacions 

de pagament a mesura que aquestes van vencent. 

 
d) Són una trampa aquests jocs televisius? 

 
e) Coneixeu algun cas semblant? 
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4. RESULTATS 
 
Sé que un treball com aquest només té sentit si es pot contrastar i portar a les aules. 
Malauradament no ho he aconseguit. El meu tutor del pràcticum només dóna classes al 
batxillerat i els altres professors de matemàtiques del centre ja tenien estudiants en pràctiques 
que desenvolupaven els seus treballs i no podien dedicar-hi més hores ja que havien d’acabar 
el temari. De totes maneres he presentat el material al departament i ha tingut molt bona 
acceptació, fins i tot algun professor m’ha comentat que de cara al curs vinent té intenció 
d’utilitzar-ho. Per tant, com que aquestes activitats a dia d’avui no s’han portat a l’aula, els 
resultats que extrec d’aquest treball són resultats esperats. 
 
Aquest treball parteix de la idea bàsica d’una educació matemàtica dirigida a tots els nois i 
noies, amb uns continguts matemàtics senzills. Considero que tothom pot ser capaç de 
reconèixer el paper que les matemàtiques han tingut i tenen com un instrument i una manera 
de conèixer el món, de prendre’n consciència i participar-hi activament. L’activitat serà un èxit si 
aconseguim que l’alumne sàpiga què fa i per què ho fa, que trobi el valor de les matemàtiques 
en els contextos que se li proposen i que aconseguim engrescar-los i portar-los al terreny de la 
reflexió i del debat. 
 
He fet una proposta de quin curs aconsellaria cada activitat, però amb petites variacions es pot 
portar a altres cursos. El fet de ser un context tant proper a l’alumne permet ampliar els 
problemes afegint alguna dificultat pels alumnes que van més avançats o fer-los més senzills 
pel grup adaptat. Els problemes més d’argumentació i raonament guanyen pes enfront els de 
càlcul tot i que en la gran majoria per argumentar hauran hagut de trobar l’eina matemàtica.  
 
Pel que fa als blocs del currículum, en aquest treball no hi apareixen continguts relacionats amb 
la Mesura i la Geometria. No perquè siguin menys importants que la resta de blocs, simplement 
perquè amb un context d’economia i finances hauria estat una mica forçat i no haurien sortit 
problemes del tot coherents. Pel que fa als altres blocs si que he intentat que estiguessin 
connectats en cada activitat. 
 
 

5. CONCLUSIONS 
 

Existeix un elevat analfabetisme financer a les aules de secundària i avui per avui no sembla 
factible apostar per una nova assignatura en el currículum d’algun curs de l’ensenyament 
obligatori. Aquesta mancança es pot abordar des de l’assignatura de matemàtiques on podem 
avançar en aspectes pràctics d’economia aconseguint un doble benefici: constatar que les 
matemàtiques són l’instrument de coneixement d’aquesta economia pràctica i alhora disposar 
d’un context no matemàtic que marca el nou currículum i que dóna significat a algunes de les 
matemàtiques que s’estudien a l’ensenyament obligatori. 
 
Desenvolupo 5 activitats basades en un context econòmic i financer on les matemàtiques es 
converteixen en un instrument indispensable per la resolució dels problemes. Aquests materials 
trenquen amb un ensenyament que parteix de l’explicació d’unes matemàtiques acabades i 
descontextualitzades i aposta per una visió competencial de l’educació orientada a preparar als 
ciutadans per als reptes professionals i personals. 
 
Una de les limitacions que m’he trobat alhora d’elaborar les activitats ha estat el vocabulari 
específic d’economia i finances. No sabia fins a quin punt podien tenir coneixement els alumnes 
a qui destino les activitats i per això he cregut oportú introduir algunes definicions a mesura que 
anaven sortint paraules clau. D’aquesta manera s’enriqueix el material creant un treball 
interdisciplinari ja que a més d’aprendre més matemàtiques també aprendran altres conceptes. 
 
Aquest treball m’ha donat l’oportunitat d’endinsar-me en l’educació matemàtica a partir de 
contextos no matemàtics i m’ha captivat la quantitat de material bo que existeix i que hi ha per 
fer. La societat està immersa en un canvi constant, els alumnes que avui tenim a les aules no 
són els mateixos que teníem fa deu anys, ni molt menys fa vint anys, per tant, l’educació també 
ha d’avançar. Els professors hem d’anar apartant els procediments rutinaris i desfasats i 
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apostar per ensenyar matemàtiques, sempre que sigui possible, a partir de la seva aplicabilitat 
en situacions reals. 
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