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Annex 1 

Qüestionari: PRESSUPOSTOS 

Abans de fer l’activitat sobre els pressupostos respon les següents preguntes. 

1. Has sentit a parlar mai del concepte pressupost? On?  

 

 

 

 

Posa’n un exemple. 

 

 

 

 

2. Quines diferències diries que hi ha entre un ingrés i una despesa? 

 

 

 

 

 

Posa un exemple d’ingrés i un de despesa. 

 

 

 

 

 

3. Has sentit mai l’expressió estar en números vermells? A què creus que fa referència? 

  



 
 

MARC TEÒRIC 
- En l’economia personal i familiar, un ingrés és una entrada de diners mentre que una 

despesa és una sortida de diners. 
- Per tenir una idea del que es pot gastar amb els ingressos que es tenen, es realitza un 

pressupost que determini les despeses que es poden tenir. 
- A la diferència entre els ingressos i les despeses, s’anomena saldo. Quan aquesta 

diferència és positiva parlem d’un saldo positiu i això vol dir que després de totes les 
despeses han sobrat diners. Si aquesta diferència és negativa, parlarem d’un saldo 
negatiu, que implica que amb els ingressos que tenim, no podem fer front a totes les 
despeses 

 

Pràctica 1:  

Els teus pares han pres una decisió molt important. Et consideren una persona responsable i 
prou madura per aprendre a poder gestionar els teus recursos. Ara ja pots sortir a passar les 
tardes amb els teus amics i comprar-te dolços, pastes i refrescos. Per això, et donaran, a partir 
d’avui una setmanada de 8 euros. A canvi d’això, amb aquesta setmanada hauràs de pagar-te 
tu les sortides i no podràs demanar més d’aquests 8 euros setmanals. Tindràs dues formes 
d’aconseguir diners extra: o bé quan aneu a visitar els vostres avis o bé demanant un 
avançament de la setmanada (o les setmanades) següent(s). 

Per a saber com gestiones els teus diners, els teus pares t’han regalat una llibreta pautada on 
hauràs d’anar anotant els ingressos i despeses setmanals que tindràs i fer la resta Ingressos – 
Despeses per a obtenir el Saldo. El saldo s’arrossega de setmana en setmana. Si al final de 
l’exercici acabes amb un saldo negatiu, s’hauran de prendre mesures correctives. 

RELACIÓ DE PREUS: 

Ingressos Despeses 

Setmanada: 8 € 
Visita als avis: 3 € 

Llaminadures: 1.20 € 
Cinema: 6 € (Si la pel·lícula és 3D: 9 €) 
Crispetes: 2 € 
Refresc: 1.50 € 
Pasta: 1.80 € 

 

SETMANA 1: 

- Cobres la setmanada 

- Vas al cinema i et compres unes crispetes. 

SETMANA 2: 

- Cobres la setmanada i vas a visitar els avis. 

- Aquesta setmana tenies un treball i no has berenat a casa. Durant 4 dies t’has comprat 
una pasta cada dia per berenar 

- El cap de setmana vas a fer un refresc i unes llaminadures amb els teus amics 

SETMANA 3: 

- Cobres la setmanada 



 
 

- Vas al cinema a veure una pel·lícula en 3D i et compres un refresc. Abans de sortir els 
teus pares saben els teus plans i et diuen que tot això és molt car i que si necessites un 
avançament de la teva setmanada, te’l poden donar. Tu els hi demanes a canvi d’una 
reducció a la setmanada anterior. 

SETMANA 4: 

- Cobres la setmanada. 

- A la sortida de classe, per les tardes durant 3 dies,  fa bon temps i decideixes quedar-te 
al parc menjant una bossa de llaminadures cada dia. Per passar el cap de setmana vas 
a fer un refresc el divendres i un altre el dissabte 

 

Setmana Ingressos Despeses 

1   

SALDO  

2   

SALDO  

3   

SALDO  

4   

SALDO  

 

Pràctica 2:  

Ara que ja saps com anotar els ingressos i les despeses a la teva llibreta, et proposem que 
comences a prendre les teves pròpies decisions. Cada setmana se’t presenten oportunitats i tu 
hauràs de decidir si fas una despesa o bé prefereixes estalviar per gastar-t’ho un altre dia. Cada 
decisió que prenguis tindrà la seves conseqüències. 



 
 

Cada setmana pots sortir amb els amics a fer tants refrescos, bosses de llaminadures, veure 
totes les pel·lícules, menjar les crispetes que et permeti el teu pressupost i la teva capacitat 
per poder demanar diners als pares (recorda que si demanes un avançament te l’hauràs de 
deduir dels ingressos de la setmana posterior) 

Com a mínim hauràs de fer una despesa de cada tipus. Per cada despesa aconseguiràs uns 
punts (són despeses en oci, com més punts tinguis, més feliç seràs) i al final de l’activitat 
sumarem tots els punts. Atenció ! Si al final de l’activitat el saldo és negatiu, restarem 1 punt 
per cada 10 cèntims de saldo negatiu. Si et sobren diners, no tens punts extra. Qui tingui la 
puntuació més alta tindrà un 10 en aquesta activitat. Les següents notes, obtindran una nota 
proporcional a la seva puntuació. 

Taula de despeses i punts 

Despesa Preu Puntuació 

Llaminadures 1’20 € 1 

Refresc 1’50 € 1 

Pasta 1’80 € 1 

Crispetes 2 € 2 

Cinema 6 € 8 

Cinema 3D 9 € 15 

Samarreta favorita (només 
en pots comprar una) 

15 € 30 

Donació a ONG 30 € 90 

 

SETMANA 5: 

- Cobres la setmanada  

SETMANA 6: 

- Cobres la setmanada  

- Visites els avis 

SETMANA 7: 

- Cobres la setmanada 

SETMANA 8: 

- Cobres la setmanada 

- Visites els avis 

SETMANA 9: 

- Cobres la setmanada 

- Vénen els teus tiets d’Olot i com et veuen molt poc, et donen 15 euros per a que els 
gaudeixis. 

SETMANA 10:  

- Cobres la setmanada 



 
 

- Visites els avis 

SETMANA 11:  

- Cobres la setmanada 

- Has perdut l’estoig amb tots els llapis i bolígrafs i t’has de gastar 12 euros en comprar-
ne un de nou amb tot el material 

SETMANA 12: 

- Cobres la setmanada 

- És el teu aniversari i reps 20 euros de tots els teus familiars 

 

Setmana Ingressos Despeses 

5   

SALDO  

6   

SALDO  

7   

SALDO  

8   

SALDO  

9   



 
 

SALDO  

10   

SALDO  

11   

SALDO  

12   

SALDO  

 

 

 

Posa aquí les puntuacions obtingudes 

Despesa Puntuació Vegades que s’ha fet Puntuació total 

Llaminadures 1   

Refresc 1   

Pasta 1   

Crispetes 2   

Cinema 8   

Cinema 3D 15   

Samarreta favorita  30   

Donació a ONG 90   

TOTAL  
 

  



 
 

Qüestionari: PRESSUPOSTOS 

Després d’haver fet l’activitat sobre els pressupostos respon les següents preguntes. 

1. Consideres que l’activitat t’ha resultat útil? Per què? 

 

 

 

2. Anomena alguns conceptes que hagis après: 

 

 

 

 

 

 

3. Encercla I o D segons si consideres Ingrés o Despesa els següents casos: 

I   /   D  Gastar-me 30€ en un videojoc       

I   /   D  Carrego 5€ de saldo al telèfon mòbil 

I   /   D  Els meus pares em donen una setmanada de 6 € 

I   /   D Anem d’excursió amb l’institut i cada alumne ha de pagar 10€ 

I   /   D Posem gasolina al cotxe 

I   /   D El sou que cobren els meus pares 

 

4. Recordes quina és la diferència entre el saldo positiu i el saldo negatiu? 

 

 

 

  



 
 

Annex 2: 

Qüestionari inicial: IMPOSTOS 

1. Has sentit mai a parlar dels impostos? On? 

 

 

 

2. Com definiries un impost? 

 

 

3. L’IRPF i l’IVA són dos impostos diferents. Sabries dir què signifiquen les 

seves sigles? 

 

 

 

4. L’IVA és un impost fixat per l’Estat que és un percentatge determinat i varia 

d’un país a l’altre. Sabries dir quin és actualment el % de l’IVA a Espanya?  

 

 

5. Què creus que és la renda? I la declaració de la renda?  

 

 

 

N’havies sentit mai a parlar abans? On? 

 

 

 

Consideres que és útil saber quina és la renda d’una persona? 

  



 
 

MARC TEÒRIC: 

 Per poder fer front a totes les despeses públiques (equipaments, sanitat, 

ensenyament, seguretat...) els estats han d’aconseguir recursos. 

 Una forma que té un Estat per aconseguir els recursos necessaris és l’aplicació 

d’impostos. 

 En aquest dossier, explicarem els efectes de dos tipus d’impostos: 

o Impostos sobre els preus, com per exemple l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), 

que és un percentatge del preu que s’afegeix sobre el mateix. Hi ha tres 

percentatges depenent de com són de necessaris: 

 4%: aliments bàsics, llibres, vehicles per a discapacitats... 

 8%: transports, hostaleria, neteja, sanitat, perruqueria, aigua... 

 18%: la resta de productes i serveis 

o  Impostos sobre els rendiments del treball (salaris), també anomenat IRPF (Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques). Aquest impost s’aplica de forma 

progressiva. Com més alt sigui el salari, el percentatge de l’impost serà més alt. 

 

ACTIVITATS 

1. Gemma treballa els caps de setmana de cangur. Ella cobra 10 euros l’hora. 

Quant cobra per 2 hores de feina? I per 4? Fes la taula que relaciona el que 

cobra (y) amb les hores que treballa (x) 

Hores treballades (x) 1 2 3 4 5 

Salari en euros (y) 10     

Emplena l’espai per escriure la fórmula del salari de la Gemma en funció de 

les hores que treballa: y= __ x i dibuixa la funció a la quadrícula de sota. 



 
 

 

Com Gemma rep uns diners per treballar, ha de pagar l’IRPF (Impost sobre 

la Renda de les Persones Físiques), que en el seu cas, és d’un 20%. És a 

dir, el 20% del seu sou es dedica a l’impost. Sense impostos, el que es 

cobra és el salari brut i una vegada s’ha reduït per la quantitat que es paga 

d’impost, s’anomenarà salari net. Fes ara una nova taula on dividirem el 

sou brut de la Gemma entre sou net i impost. 

Hores treballades (x) 1 2 3 4 5 

Salari net en euros (y) 8     

IRPF 2     

Com varia la funció del salari de la Gemma? Escriu ara la fórmula del salari 

net de la Gemma y= __ x i dibuixa-la en la quadrícula anterior amb un color 

diferent a la fórmula del salari brut. Compara ambdues fórmules. Què hi 

veus? Com afecta l’impost al salari de la Gemma? 

 

 

 

 

 

2. No només es paguen impostos pels rendiments del treball. Cada mes, a la 

nostra llar arriben factures pels consums que efectua la nostra família: llum, 

aigua, gas, telèfon, internet... En aquest cas, ens fixarem en el consum 

elèctric. El preu d’un kWh (kiloWatt per hora) és de 0,15 euros. Sabent 

aquesta dada, completa la taula següent. 



 
 

Consum en kWh (x) 100 200 300 400 500 

Cost en euros (y) 15     

Emplena l’espai per escriure la formula de la funció: y= ___ x i dibuixa la 

funció en la quadrícula de sota. 

 

Pel consum d’electricitat es paga IVA (Impost sobre el Valor Afegit). El tipus 

que es paga és un 18%. Com influeix l’impost? Per respondre, ajuda’t de la 

taula:  

Consum en kWh (x) 100 200 300 400 500 

Cost en euros sense IVA 15     

IVA 2,7     

Cost total (y) 17,7     

Ara que ja tens la funció del cost real de l’electricitat, escriu aquesta funció 

(cost total de l’electricitat) veient les dades de la taula y = ___ x i dibuixa-la 

en els eixos anteriors amb un altre color. Compara ambdues funcions i 

escriu quina diferència hi veus. Com afecta l’impost a la factura de 

l’electricitat? 

 

 

 

 

 



 
 

3. Hem vist a classe com evoluciona la factura de l’aigua. Amb els preus 

arrodonits, la funció del cost de l’aigua queda de la següent manera. 

Recorda que és una funció definida a trossos i relaciona m3 d’aigua 

consumits (x) i cost de l’aigua (y). 

y=0.45x  per al consum dels primers 18 m3 

y=0.90x  per al consum situat entre 18 i 36 m3 

y=1.35x  per al consum superior a 36 m3 

La gràfica de la funció és de la següent manera: 

 
L’aigua és considerada com un bé necessari i per això té un IVA del 8%. 

Emplena la taula i calcula els trams de la funció amb l’impost aplicat. 

Preu del m3 al tram IVA (8%) Preu amb IVA Fórmula del tram 

0.45 € 0.036 € 0.486 € y= 0.486 x 

0.90 €    

1.35€    

Amb la taula emplenada, dibuixa (usant un altre color) la funció resultat 

dels càlculs realitzats, és a dir, la funció amb l’impost aplicat. Com 

evoluciona el cost de l’aigua?  

 

En quin tram afecta més l’efecte de l’impost? 

 



 
 

Una dutxa de 12 minuts gasta uns 300 litres d’aigua. Coneixent el que costa 

un m3 d’aigua (amb l’impost aplicat) en cada tram, calcula els euros que els 

costa una factura mensual a una família de 4 membres que es dutxen tots 

un cop al dia. 

 

 

 

 

Quant pagaran per la propera dutxa? 

 

És important controlar el temps que es passa a la dutxa? L’aigua és un bé 

molt escàs. Consideres correcte cobrar l’excés de consum d’aigua? 

 

 

Amb el que has vist desenvolupant aquesta activitat, consideres que fer un 

consum més responsable d’aigua és avantatjós per l’economia familiar? 

 

 

Enumera algunes mesures que puguis fer per tal d’estalviar aigua. 

  



 
 

Qüestionari final: Avaluació de l’activitat 

1. Després d’aquesta classe centrada en els impostos, podries dir que has 

après contingut nou per a tu? 

Sí   No 

En cas que Sí, quins conceptes nous has après? Anomena’ls. 

___________________________ _________________________ 

___________________________ _________________________ 

___________________________ _________________________ 

___________________________ _________________________ 

___________________________ _________________________ 

En cas que No, per què? 

a)       Ja coneixia els conceptes que hem tractat 

b)       No m’ha quedat clar el contingut 

c)       Altres (especifica els motius): 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Creus que és útil tractar aquest tema a classe?    

Sí  No 

Per què? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 
 

3. Basant-te en la teva opinió, digues en quin grau estàs d’acord amb les 

següents afirmacions: 

a) El que hem fet a classe em servirà per comprendre millor les 

notícies.   

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

b) No s’han de tractar temes com l’economia a classe de 

matemàtiques, no tenen res a veure. 

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

c) Aplicar les matemàtiques a exemples concrets com ara les 

factures m’ha ajudat a entendre millor el tema de funcions. 

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

d) Puc dir que m’he divertit fent els exercicis d’avui a classe. 

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

e) La classe d’avui m’ha despertat interès per aprendre més coses 

sobre economia. 

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

f) Crec que caldria repetir exercicis d’aquest tipus més sovint. 

Molt d’acord   Força d’acord  Gens d’acord 

 

 

 

  



 
 

Annex 3: 

Qüestionari: PIB I CREIXEMENT ECONÒMIC 

Abans de fer l’activitat sobre el PIB i el creixement econòmic respon les següents preguntes. 

1. Has sentit a parlar mai del Producte Interior Brut (PIB)? On?  

 

 

 

Defineix-lo amb les teves pròpies paraules. 

 

 

 

2. Per què creus que serveix conèixer aquest indicador econòmic? 

 

 

 

3. Com definiries el creixement econòmic? 

 

 

 

Quina relació creus que pot tenir el creixement econòmic i el Producte Interior Brut? 

 

  



 
 

MARC TEÒRIC: 
- Una macromagnitud és una dada que expressa l’estat de la macroeconomia 

(economia en termes agregats) d’un territori. 
- El producte interior brut (PIB) és una macromagnitud que dóna informació sobre el 

valor de la producció d’un territori en un moment donat. 
- Per calcular el PIB pel mètode de la despesa, o de la demanda agregada, cal sumar: 

o El consum de les famílies (C) 
o La despesa pública de les administracions públiques (G) 
o La inversió de les empreses (I) 
o El saldo d’exportacions amb l’exterior (XN). 

- A la variació trimestral del PIB, se li anomena creixement econòmic. Quan es porten 
dos trimestres consecutius de creixement negatiu, es diu que l’economia està en 
recessió. Per calcular el creixement econòmic, s’ha d’aplicar la següent fórmula: 

 

            
            

      
     

 
                                                

                                                    
 

- Hi ha tres formes habituals d’oferir les dades de creixement del PIB: 
o Trimestral: creixement del PIB durant el trimestre en qüestió 
o Anual: creixement acumulat durant l’any en curs. També es parla aquesta 

dada com el creixement en el que es porta d’any. 
o Interanual: creixement del PIB entre el trimestre de l’any en curs i el 

trimestre de l’any anterior. 
- Per fer les comparacions més entenedores s’empren els números índex. La finalitat 

del número (o nombre) índex és fixar una base i donar les dades en funció d’aquesta 
base. 

- Per indexar magnituds, cal fixar una base. En el cas del PIB, cal usar la següent 
fórmula: 

    
    

     

 
                   
              

 
- Els nombres índex tenen, bàsicament dues utilitats: 

o Establir com a base el primer valor: Per a veure les desviacions respecte l’inici 
de la sèrie. 

o Establir com a base la mitjana aritmètica: per observar les desviacions de les 
dades individuals respecte la mitjana. 

 

 

Pràctica 1:  

Observa el següent fragment de la nota de premsa publicada per l’Idescat (Institut 
d’Estadística de Catalunya) el mes de març de 2011 (més informació:  
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=104267)  

L’economia catalana creix un 1,2% interanual al quart trimestre i un 0,1% l’any 2010 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=104267


 
 

El dinamisme del sector industrial i la recuperació de les exportacions a l’estranger 
determinen els resultats anuals 

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual de l’1,2% al quart 
trimestre del 2010, set dècimes per sobre del que es va estimar en el trimestre anterior. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el creixement d’aquest darrer trimestre 
permet tancar el 2010 amb un creixement del 0,1%. 

Les variacions intertrimestrals del PIB de Catalunya han estat positives durant tot el 2010 i 
presenten en el darrer trimestre de l’any una variació del 0,4%. Aquesta dada mostra que 
l’activitat econòmica a Catalunya es va recuperant. 

 

Amb freqüència, als mitjans es parla del creixement econòmic. Tot seguit farem una 
experiència del què significa i com es calcula aquest creixement econòmic. 

En primer lloc, amb la taula d’aquestes macromagnituds, expressades en milions d’euros 
corrents, calcula el Producte Interior Brut de Catalunya dels anys 2000 a 2010 i tot seguit el 
creixement econòmic registrat. 

Any Consum Inversió Despesa pública Exportacions netes PIB 

2010 120603 34675 44453 9995 

 2009 115387 34515 46169 11165 

 2008 119548 32055 56001 7576 

 2007 116817 29044 58059 5615 

 2006 109368 26283 53438 7302 

 2005 101413 24112 46695 8509 

 2004 93851 22073 42109 10068 

 2003 86545 19773 38316 10698 

 2002 81263 18127 34881 10475 

 2001 76301 16739 32511 10158 

 2000 71437 15469 30157 9218 

 Font: Idescat 

  



 
 

Pràctica 2:  

Per a poder operar més fàcilment, treballarem amb nombres índex. Fixant la base (100) en 
l’any 2000, fes una columna del PIB indexat i tot seguit, calcula el creixement del PIB, any a 
any. 

Any PIB PIB indexat Creixement 

2010 

   2009 

   2008 

   2007 

   2006 

   2005 

   2004 

   2003 

   2002 

   2001 

   2000 

    

Com es calcularia el creixement del PIB acumulat des de l’any 2000 fins a qualsevol any? 

 

 

Vés a l’Institut d’Estadística de Catalunya1 i compara les dades de creixement amb les que 
observes. Què hi veus? 

 

 

Pràctica 3 

Com has vist, les dades de creixement són diferents a les dades que ens dóna l’Idescat. Això es 
deu a que les dades que hem treballat es refereixen als preus corrents, és a dir, la valoració de 
la producció catalana s’ha fet amb els preus de l’any en qüestió. Com bé saps els preus no es 
mantenen constants, sinó que varien i a aquesta variació, que sol ser positiva, se li anomena 
inflació. Si fóra negativa, s’anomena deflació. El PIB que té l’efecte de la inflació o deflació se li 
anomena, PIB nominal. 

                                                           
1
 L’enllaç concret és: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=5&id=5116&cp=14&x=7&y=11  

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=5&id=5116&cp=14&x=7&y=11


 
 

Per ajustar les dades del PIB, cal usar el deflactor del PIB, un índex de preus que elimina 
l’efecte dels preus, el PIB nominal passa a ser PIB real o deflactat, i donant unes dades sense 
aquest efecte dels preus. El deflactor del PIB, està expressat en nombres índex. 

Amb la següent taula, emplena-la amb les dades que ja has calculat anteriorment i amb les 
dades del deflactor del PIB que et proporcionem, calcula el PIB real i el creixement d’aquest 
PIB. 

Any PIB nominal PIB nominal indexat Deflactor PIB real PIB real 
indexat 

Creixement 
real 

2010 

  

137,58 

   2009 

  

136,08 

   2008 

  

135,36 

   2007 

  

131,95 

   2006 

  

127,75 

   2005 

  

122,03 

   2004 

  

117,13 

   2003 

  

112,24 

   2002 

  

108,04 

   2001 

  

103,93 

   2000 

  

100,00 

   Font: Càlculs propis a través de les dades d’Idescat. 

Pots argumentar com és l’efecte dels preus sobre la producció de Catalunya? Fes una gràfica 
per observar millor la diferència. 
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Per a debatir a classe 

ALTRES INDICADORS DE CREIXEMENT 
 

- PIB per càpita: mostra la producció per habitant del territori que s’està analitzant. És 
una forma alternativa als nombres índex de comparar entre països 

- Índex de Desenvolupament Humà: índex que a la producció, expressada pel PIB, 
afegeix dades d’esperança de vida, alfabetització i escolarització de la població del 
país per donar una visió més enllà del creixement econòmic 

- Índex de Gini: índex que mesura la desigualtat en la distribució de la riquesa entre els 
habitants d’un territori determinat. S’expressa amb valors entre el 0 i l’1. Com més a 
prop del 0, la distribució entre els ciutadans és més equitativa, com més a prop de l’1 
la distribució és més desigual entre els ciutadans del territori. Gràficament, es pot 
representar amb la Corba de Lorenz. 



 
 

Qüestionari: PIB I CREIXEMENT ECONÒMIC 

Després d’haver fet l’activitat sobre el PIB i el creixement econòmic respon les següents 

preguntes. 

1. Consideres que l’activitat t’ha resultat útil? Per què? 

 

 

 

2. Anomena alguns conceptes que hagis après: 

 

 

 

 

 

3. El Producte Interior Brut es composa de la suma de quatre factors. Anomena’ls. 

 

 

 

 

 

 

4. El creixement econòmic pot ser positiu o negatiu. Recordes com s’anomena quan és 

negatiu? 

 

 

 

5. Quina diferència hi ha entre el PIB nominal indexat i el PIB real indexat? 
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