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1. Introducció 

1.1. Consideracions prèvies 

Es considera que un alumne, quan finalitza els seus estudis obligatoris, ha de tenir els 
coneixements necessaris per formar part activa de la societat en la que viurà. Actualment, una 
part important del que un alumne es trobarà en la seva vida quotidiana seran coneixements 
bàsics d’economia. 

Aquesta consideració connecta directament amb la postura de fer un alumne competent en les 
Competències Bàsiques que apareixen en els currículums de tota l’educació obligatòria. Un 
alumne que no coneix una bateria d’habilitats en matèria econòmica no podrà assolir 
completament competències com la Competència Social i Ciutadana

1
 o la Competència 

d’Interacció amb el Món Físic
2
. També són importants aquests coneixements per assolir la 

Competència Matemàtica
3
, que és una de les més rellevants en aquest Treball Final de Màster. 

En aquest treball, es busca dotar d’una sèrie de recursos que permetin a l’alumne ser més 
competent en el maneig dels conceptes relacionats amb l’economia que trobarà en la seva vida 
futura. Com a ciutadans del món occidental, els adolescents haurien d’acabar els seus estudis 
coneixent què són els impostos, per a què serveixen i de quina forma es tributa, saber com es 
calcularà la mensualitat de la seva hipoteca o per què varien els preus dels lloguers, de quina 
forma es decideix el preu dels productes i com afecta la necessitat d’aquests, saber 
confeccionar un pressupost o de quina forma podem comparar les riqueses d’un país. Tots 
aquests conceptes són presents en el dia a dia de la vida futura dels nostres alumnes i també 
en l’actualitat a tots els mitjans. 

Grups de professors d’economia consideren que la formació en la seva matèria en l’actualitat 
és molt minsa i que és trist que els joves tinguin el seu primer contacte amb el món de 
l’economia d’una forma traumàtica, com quan han de signar la seva hipoteca o bé veuen que hi 
ha una diferència entre el sou net i el sou brut. Així mateix, des dels organismes econòmics de 
primer ordre, ja s’està potenciant la formació en competència financera. El Banc d’Espanya va 
endegar l’any 2008 un projecte encaminat a l’educació financera de la població en general i 
dels adolescents en particular, en consonància a la intenció de l’OCDE d’avaluar la 
competència financera dels alumnes en el marc de les proves PISA l’any 2012. Paral·lelament, 
altres institucions tant públiques (Departament d’Ensenyament o Ministerio de Educación) com 
privades (BBVA) estan aportant materials didàctics d’economia. 

Aquests continguts permeten la interacció de diverses matèries del currículum ja que combinen 
la matemàtica amb la seva aplicació a les Ciències Socials i per tant també aporten un valor 
afegit com és la seva interdisciplinarietat. 

Per tot això, aquest treball es proposa en primer lloc fer un compendi de tot allò que s’ha fet fins 
el moment, classificar i estructurar els continguts i finalment oferir algunes activitats noves  que 
completin i ampliïn allò que ja s’està oferint actualment. 

 

                                                           
1
 Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant 

el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri 
propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i 
responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 
2
 Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que 

es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avanços que es 
van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món 
natural.  
Implica també la diferenciació  i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de 
coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. 
3
 Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els 

símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus 
d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per 
entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i 
el món laboral i social. 
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1.2. Marc normatiu curricular 

Quan es revisa el currículum de matemàtiques en l’etapa ESO, no es detecten referències 
explícites de l’ensenyament i l’aprenentatge dels conceptes bàsics de l’economia en cap dels 
cinc blocs (Numeració i Càlcul, Canvi i Relacions, Mesura, Espai i Forma i Estadística i Atzar) 
que es treballen durant aquesta etapa. En canvi, sí que s’observa la necessitat de les eines 
matemàtiques com a introductor de conceptes econòmics en la seva relació amb les Ciències 
Socials. 

En concret, apareix al text de tercer d’ESO relacionat amb les matèries treballades amb 
l’assignatura de Ciències Socials:  

- Elements bàsics d’economia. Identificació dels components econòmics. 

- Impostos directes i indirectes. IVA, IRPF, IPC 

- Activitats econòmiques: condicionaments físics i humans. 

També en el text relatiu als continguts de quart d’ESO es demana una estreta relació entre el 
contingut de l’assignatura de matemàtiques i el contingut que es treballa a l’assignatura de 
Ciències Socials: 

- Elements bàsics d’economia. Producció, productivitat i inflació. 

- Estudis estadístics relacionats amb l’economia. 

És evident la relació de les matemàtiques amb l’ensenyament i aprenentatge de conceptes 
bàsics d’economia, així com la col·laboració que es fomenta entre diverses àrees del 
coneixement d’un alumne d’ESO en un context on la interdisciplinarietat cada cop pren més 
embranzida. 

1.3. Objectiu del TFM 

Aquest treball es proposa remarcar la necessitat d’aprendre per part dels alumnes d’Educació 
Secundària Obligatòria conceptes bàsics d’economia i com aquests conceptes es poden 
treballar a través de les matemàtiques, entre altres matèries, posant de manifest el caràcter 
interdisciplinari del treball. Concretament i tal com vaig exposar a la proposta de Treball final de 
Màster: 

- Oferir a l’alumne la possibilitat de formar-se completament com a futurs membres de la 
societat mitjançant l’aprenentatge de conceptes bàsics d’economia 

- Oferir al professor una bateria de materials complementaris per l’ensenyament de les 
matemàtiques 

- Fomentar la relació de les matemàtiques amb altres matèries 

Per assolir aquest objectiu ens proposem en primer lloc, saber quina és la importància que es 
dóna als coneixements econòmics des dels organismes econòmics, organismes d’avaluació 
internacional i membres de la comunitat educativa. Després ens dediquem a fer un recull de 
materials ja existents en aquesta matèria per conèixer la situació del problema en l’actualitat. 

Tot seguit, establirem els criteris i les condicions que considerem que han de complir aquestes 
activitats que ens serviran per desenvolupar la competència financera i el coneixement dels 
conceptes bàsics de l’economia per poder oferir la nostra aportació en activitats dirigides a tots 
els nivells de l’etapa ESO. 

Un cop presentats els materials, analitzarem els resultats de les activitats implementades a 
l’aula, veient què coneixen els alumnes amb anterioritat, com treballen per assolir els nous 
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conceptes relacionats amb l’economia i com valoren aquest tipus d’activitats, fent també una 
petita reflexió per veure quines poden ser les possibles millores que es poden aplicar. 

Finalment, i a tall de conclusions, repassarem tot el treball realitzat i establirem què es pot fer 
per oferir als alumnes uns coneixements necessaris per la seva vida futura i la seva formació 
com a ciutadans de món al qual, en un futur no tan llunyà, s’enfrontaran. 
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2. Definició i context del problema 

Ens trobem davant d’una necessitat. Els alumnes a l’hora de sortir dels centres educatius han 
de ser totalment competents en tots els àmbits de la seva vida futura i també en conceptes com 
l’economia i les finances. Els alumnes es trobaran, en el transcurs de la seva vida, amb una 
sèrie de decisions on els coneixements d’economia i finances els ajudarà a emprendre el camí 
més correcte. 

Activitats habituals com portar els comptes de la llar, pagar impostos, fer pressupostos per tal 
de decidir si fer una compra o no fer-la, fer un contracte de pagaments a terminis amb 
interessos, contractar una hipoteca, enfrontar-se a un bombardeig de sigles com IVA, IRPF, 
IPC, TAE, PIB i una sèrie de percentatges que sempre apareixen a les notícies però que mai 
s’entenen forma part de la vida quotidiana d’un ciutadà actual. I els nostres alumnes, com a 
futurs ciutadans del món no són aliens a tota aquesta sèrie d’activitats. El nostre objectiu com a 
docents és dotar als alumnes de les eines necessàries per a poder desenvolupar-se amb la 
suficiència requerida per a que no es trobin en inferioritat de condicions respecte altres 
individus. A aquesta qualitat dels nostres alumnes se li anomena alfabetització financera. 

Un alumne que està alfabetitzat en finances, és capaç de prendre les decisions més adients 
amb un fons teòric suficient que li permet donar solidesa a aquestes decisions. 

2.1. Pla d’educació financera 2008 – 2012  

En aquest sentit s’han pronunciat els organismes econòmics nacionals i internacionals. Veient 
la necessitat de tenir a la població informada en conceptes econòmics, sobre tot centrat en les 
finances, es van proposant plans d’educació financera on es presenten una sèrie de mesures a 
prendre en els propers anys per tal de donar a conèixer els trets més bàsics del món de 
l’economia i les finances. 

Un d’aquests plans, el Pla d’educació financera 2008 – 2012 va ser presentat pel Banc 
d’Espanya i té un àmbit d’aplicació a tot l’Estat espanyol. Aquest pla busca la col·laboració de 
totes les institucions que tenen capacitat decisòria en l’educació i la difusió del coneixement 
d’aquells conceptes relacionats amb el món de l’economia i les finances(govern central, 
administracions autonòmiques i escoles de negocis tots sota la coordinació del Banc d’Espanya 
i la Comissió Nacional del Mercat de Valors). 

Per a l’etapa de l’ESO, aquest Pla d’educació financera 2008 – 2012 té com a objectius la 
introducció dels conceptes bàsics de les finances: estalvi, inversió i endeutament aportant 
materials, formant professors per a poder impartir els coneixements que es volen transmetre de 
forma correcta, oferint línies de suport permanent i tot això per a finalment, aconseguir incloure 
en el currículum aquests conceptes. 

Així mateix també es preveu anar introduint en els mitjans de comunicació de masses (premsa 
escrita generalista, revistes, radio, televisió, Internet...) informació sobre aquests conceptes 
com a forma d’accedir al públic en general i entre ells, als estudiants de secundària. 

Aquest pla tampoc aprofundeix massa en aspectes pedagògics, només estableix les línies 
mestres per introduir conceptes de caire financer (des d’un compte corrent d’un banc fins als 
productes financers més elaborats) i no treballar conceptes d’economia en general que 
permetin assolir a l’alumne una visió més general d’allò que es trobarà. Aquest comentari 
tampoc és una crítica, donat que es comprèn que els organismes encarregats del control dels 
mercats financers es dediquin a donar coneixement de la seva matèria d’estudi. No obstant 
això, es considera una declaració de principis molt interessant de cara a la formació dels joves 
en temes d’economia i finances. 

Els organismes internacionals no són aliens a aquesta necessitat i l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha considerat necessari que els alumnes 
de 15 anys a partir del proper 2012 en el marc de les proves PISA, posin a prova els seus 
coneixements en competència financera. Aquesta notícia va aparèixer als mitjans el passat 
mes de febrer. 
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Font: Diari El País, 23-02-2011 

En aquest context d’avaluació dels avanços en educació financera, un comitè d’experts en 
pedagogia i ensenyament de matemàtiques han anat conformant en diverses reunions un marc 
per l’avaluació de l’alfabetització financera dels alumnes que s’enfrontin a les proves PISA. 

2.2. Marc PISA per l’avaluació de l’alfabetització financera4 

Des de fa uns anys en les economies desenvolupades i emergents creix la necessitat de 
conèixer aspectes del món de les finances per diverses raons: 

- Risc creixent per la població: cada cop es contracten més paquets d’estalvi privats 
(plans de pensions, fons d’inversió) per la creixent desconfiança en els sistemes 
públics de cobertura financera. Això provoca que els individus es vegin exposats cada 
cop de forma més clara als riscos que contrauen quan realitzen la contractació 

                                                           
4
 Resum realitzat a partir del document PISA 2012 Financial Literacy Framework, de 21 de desembre de 

2010 realitzat per un consell d’experts internacionals.  
Disponible a l’enllaç: http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/8/43/46962580.pdf  

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/8/43/46962580.pdf
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d’aquests paquets privats. En aquest context, es fa necessari que els individus estiguin 
més informats de les formes més beneficioses per poder canalitzar els seus estalvis. 

- Més responsabilitat individual: existeixen altres aspectes que estan canviant els 
mercats financers. El creixement de l’esperança de vida implica canviar el 
comportament dels individus, que han de repartir els seus estalvis en un espai de 
temps més dilatat, també estan creixent els costos de l’educació i, considerant 
l’educació com una inversió en el futur dels estudiants, afecta en l’estalvi de les 
famílies. Aquests aspectes també fan més necessari augmentar la necessitat de més 
informació sobre els productes financers i els aspectes relatius a aquests. 

- Més productes financers: les circumstàncies han portat a que hi hagin més productes 
financers amb conseqüències molt més variades per cobrir totes les demandes. Aquest 
increment requereix d’una quantitat d’informació sobre aquests productes més 
elevades.  

Aquests factors justifiquen la creixent necessitat de tenir uns joves amb una alfabetització 
financera efectiva. A més, altres estudis indiquen que els estudiants amb més coneixements 
sobre finances bàsiques prenen decisions més beneficioses (amb majors beneficis en el cas 
dels fons d’inversió i pagant menys interessos en el cas del deute). 

Des de 2003, l’OCDE està duent a terme programes per donar consciència de la necessitat de 
tenir una població amb una bona alfabetització financera. Des de l’organisme internacional, es 
considera que són els joves els que han de ser formats en matèria financera ja que també 
seran els que s’enfrontaran més directament a aquest nou panorama econòmic, on hauran de 
tenir els seus propis coneixements i no adoptar el comportament dels seus avantpassats. A 
més, també es donen casos en els que, de ben joves, ja són consumidors de productes 
financers. 

L’educació financera és també una eina que iguala les oportunitats de tots els individus, 
habitualment, els més formats en matèria financera són aquells que ja tenen experiència 
financera en les seves famílies. Oferint educació financera a les escoles, tothom es podrà 
enfrontar en igualtat de condicions a les futures contractacions de productes financers. 

És molt important dotar als joves d’informació sobre productes financers, però ara per ara no es 
sap la quantitat d’informació que ja saben i, per tant, com és d’efectiva la informació en 
educació financera de la que ja disposen els alumnes. Aquesta quantificació de la informació 
que saben permetrà, entre d’altres comparar quin nivell hi ha d’alfabetització financera entre els 
països, saber quines són les mancances en alfabetització financera de forma local i global i 
amb una anàlisi continuada, saber l’evolució de la població en matèria d’alfabetització 
financera. 

És per això que dintre de les proves PISA es proposa avaluar l’alfabetització financera dels 
alumnes de 15 anys a partir de les proves de 2012. PISA pretén donar resposta a les següents 
preguntes: Quants joves estan preparats pels nous sistemes financers que cada cop són més 
globals i complicats?  i Qui són els líders en matèria d’alfabetització financera?. Per això, cal 
crear un marc per elaborar uns criteris que permetin donar una avaluació acurada de 
l’alfabetització financera.  

En aquest context, es proposa en primer lloc definir què s’entén per alfabetització financera. 

L’alfabetització financera és el coneixement i l’enteniment dels conceptes financers i les 
habilitats, motivació i confiança necessàries per aplicar aquests coneixements per poder fer 
decisions efectives a través d’una gamma de contextos financers per millorar el benestar 
financer dels individus i la societat i activar la participació en la vida econòmica. 

En aquesta definició s’observen dues parts. En la primera part es tracta de demostrar que es 
tenen una sèrie de coneixements sobre els conceptes financers, mentre que en la segona part 
el que s’ha de demostrar és l’aplicació pràctica en contextos reals d’aquests coneixements que 
ja s’han demostrat de forma teòrica. Per a les proves PISA, ambdues parts gaudeixen de la 
mateixa importància. Es demana passar del contingut al context a través dels processos 
(habilitats de l’alumne). 



Alfabetització financera:un element clau per la formació dels ciutadans del segle XXI Pàgina 9 
 

Cal acotar molt bé quins són els coneixements necessaris per considerar un alumne que 
s’enfronta a les proves PISA com un alumne alfabetitzat en matèria financera, per això, el 
comitè d’experts ha establert els següents ítems com a continguts de l’alfabetització financera:  

- Diner i transaccions: entendre el paper del diner com a mitjà de pagament, reconèixer 
els bitllets i les monedes, identificar les diverses vies de transacció econòmica (físiques 
o virtuals), calcular el canvi, esbrinar el valor dels béns i serveis en funció de les 
necessitats de l’individu, saber fer funcionar bàsicament els caixers automàtics, 
entendre un extracte bancari i saber-ne detectar possibles errors, saber que els diners 
es poden deixar o prestar i saber el paper dels interessos en cada cas i saber usar 
targetes de crèdit. 

- Planificar i gestionar les finances: identificar diversos tipus d’ingressos, què son els 
impostos i les subvencions i el seu impacte en els pressupostos familiars, entendre 
com gestionar un pressupost, preveure pagaments de despeses futures, entendre les 
conseqüències de diferents plans de pagament, entendre les implicacions de crear 
riquesa, planificar la jubilació, estalviar per objectius a llarg termini, invertir en capital 
humà (estudiar pel futur) o accedir al crèdit. 

- Riscos i premis:  conèixer les classes de productes d’inversió i estalvi, assegurances, 
formes de crèdit, implicacions de la fallida, fluctuació dels tipus d’interès i volatilitat dels 
mercats. 

- Panorama financer: entendre que un individu ha de decidir entre estalviar o gastar i les 
conseqüències que té a nivell individual, local, nacional i internacional, comprendre els 
drets i deures dels compradors i dels venedors, reconèixer la importància dels 
documents legals a l’hora de les reclamacions, saber decidir amb qui es pot confiar, 
entendre les variacions conjunturals, comprendre la relació entre la creació de riquesa i 
variables com el tipus d’interès, la inflació o les valoracions creditícies, els efectes la 
pressió social o la publicitat, ser conscient dels possibles crims financers i com protegir-
se 

Aquests continguts han de ser canalitzats per a poder ser aplicats a la vida real a través dels 
processos: 

- Identificar la informació financera: saber què és un contracte, un anunci, un quadre, 
una taula, formularis i instruccions i reconèixer la terminologia específica que allà s’hi 
troba. 

- Analitzar la informació en el context de les finances: l’alumne ha de saber identificar les 
implicacions que té una problemàtica en un context financer. 

- Avaluar problemàtiques financeres: els alumnes han de poder raonar de forma lògica 
les conseqüències de les seves decisions en matèria financera per poder trobar així la 
millor solució amb l’aplicació dels coneixements adquirits en finances (l’aplicació dels 
coneixements serà avaluada independentment de l’avaluació de les problemàtiques). 

Finalment, aquests coneixements i processos han de ser aplicats a la vida real, així, es 
considerarà que un alumne ha arribat al punt àlgid de la seva alfabetització financera quan es 
pugui moure amb total confiança pels següents contextos:  

- Educació i treball: els estudiants es mouen de forma inequívoca en aquest context, en 
el qual es poden trobar casuístiques molt específiques com, per exemple, prendre la 
decisió d’estalviar per poder accedir als ensenyaments superiors 

- Llar i família: tracta dels escenaris que es poden donar habitualment en la vida familiar, 
en aquest cas poden tenir força joc decisions on s’ha de prioritzar dintre de la unitat 
familiar, la despesa d’un membre de la família per sobre la d’un altre membre i les 
conseqüències que això té en el conjunt. 
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- Individual: les finances individuals requereixen de l’alumne una sèrie de decisions que 
repercuteixen directament sobre el benefici personal. L’alumne ha de fer una 
introspecció sobre quines són les seves necessitats i quines ha de prioritzar. 

- Social: en l’àmbit social s’observen noves formes d’interdependència a causa de la 
globalització, cal reforçar la idea que el benestar de l’individu no està separat del 
benestar de tota la societat, que hi ha certs drets i deures que s’han de complir. 

A més dels continguts, processos i contextos, també es consideren de certa importància 
aspectes no cognitius d’interès tals com les actituds i comportaments davant el fet financer i 
que constitueixen un altre indicador dels potencials coneixements en matèria financera que es 
pretenen recollir amb l’avaluació PISA: 

- Accés a la informació: si un alumne té coneixements de finances, aquest sol venir de 
fonts d’informació particulars, en aquest cas, cal tenir en compte quina és la bondat 
d’aquesta transmissió d’informació i assegurar que aquesta no està esbiaixada. 

- Accés als diners i als productes financers: els alumnes amb més possibilitats de 
controlar els seus estalvis seran aquells que estaran més interessats a conèixer els 
aspectes més rellevants de l’educació financera. 

- Actitud davant els problemes financers: hi ha característiques psicològiques que 
afavoreixen la disposició dels alumnes a aprendre els conceptes del món financer. 
Aversió al risc, control del temps per decidir quan és millor fer una inversió, capacitat 
d’autocontrol, fatalisme o la confiança davant els problemes financers són algunes 
d’aquests actituds que determinen la disposició de l’alumne. 

- Comportament davant la despesa i l’estalvi: també es podrà observar quina relació 
existeix entre els coneixements financers de l’alumne i la predisposició a la despesa o 
l’estalvi del mateix. 

La prova durarà 60 minuts i tindrà entre 30 i 40 qüestions agrupades en unitats que comptin 
amb entre una i tres qüestions. La puntuació per continguts, processos i contextos tindrà els 
següents rangs de pesos:  

Distribució de la puntuació per continguts: 

Diner i 
transaccions 

Planificar i 
gestionar les 
finances 

Riscos i premis 
Panorama 
financer 

Total 

30% - 40% 25% - 35% 15% - 25% 10% - 20% 100% 

 

Distribució de la puntuació per processos: 

Identificar la 
informació 
financera 

Analitzar la 
informació en un 
context financer 

Avaluar els 
problemes 
financers 

Aplicar els 
coneixements 
financers 

Total 

15% - 25% 15% - 25% 25% - 35% 25% - 35% 100% 

 

Distribució de la puntuació per contextos: 

Educació i 
treball 

Llar i família Individual Social Total 

10% - 20% 30% - 40% 35% - 45% 5% - 15% 100% 

 

La tipologia de les respostes serà variada: tant el tipus test amb opció binària o múltiple, com la 
resposta curta que es pot contestar amb un nombre o una paraula, com les que requereixin de 
la capacitat d’expressió i anàlisi de l’alumne, que haurà de una sèrie de càlculs o unes poques 
frases per justificar la seva resposta. 
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L’alfabetització financera també guarda relació amb els altres apartats avaluats en les proves 
PISA. En primer lloc, cal parlar òbviament de la competència matemàtica, on a més dels 
continguts relacionats amb el canvi i relació, l’espai i forma, la incertesa i la quantitat no 
relacionats amb les finances, es poden dur a terme operacions aritmètiques que requereixin 
uns coneixements previs en matèria financera aplicables en el seu dia a dia. 

Per altra banda, es relaciona també amb la competència lingüística, ja que l’alfabetització 
financera inclou una terminologia nova per l’alumne i per tant, també enriqueix la seva 
competència lingüística. A més també requereix una capacitat de comprensió lectora elevada, 
per comprendre els contractes i anuncis amb termes financer que es pot trobar, i saber 
expressar de forma correcta i adient l’anàlisi que faci de les variades casuístiques financeres 
que vagin apareixent. 

En la meva opinió, crec que l’aposta de l’OCDE d’introduir l’avaluació de l’alfabetització 
financera en les proves PISA respon a una necessitat ben fonamentada per part d’aquest 
comitè d’experts en aquest informe que he resumit. Considero necessari que els alumnes 
adolescents tinguin una noció del que són les finances i com això els afecta i els afectarà en la 
seva vida quotidiana, però com ja he criticat en el cas anterior dels plans d’educació financera, 
crec que haurien d’anar més enllà. Sí que tractaran altres temes com els impostos o la inflació, 
però aquests només són tractats des de l’únic punt de vista de l’afectació que té això en el món 
financer. Trobo que s’hauria d’anar una mica més enllà en certs aspectes als quals també 
s’enfrontaran en el seu dia a dia. 

2.3. Actualitat dels continguts financers en l’entorn de l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les matemàtiques 

Per poder copsar la situació actual de l’educació financera en l’àmbit de l’ensenyament i més 
concretament de l’ensenyament de matemàtiques, hem elaborat un recull de materials que 
poden semblar d’interès pel tema que estem tractant. 

2.3.1 Aprèn Estadística (http://aprenestadistica.gencat.cat) 

Entorn web creat per la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat). En aquesta web apareixen recursos educatius curriculars per fer 
l’estadística més accessible i interessant als alumnes de secundària i batxillerat. En aquesta 
web, entre altres temàtiques, apareixen activitats relacionades amb l’economia on les xifres 
emprades són dades reals oferides per l’Idescat. Cada activitat ve relacionada amb una fitxa 
que aporta les dades de l’activitat: nivell a qui va dirigit, durada orientativa, conceptes 
estadístics i competències bàsiques que es treballen i plantejament  i objectius. L’accés a les 
activitats és lliure i gratuït mitjançant un registre que permet desar els progressos en les 
activitats. Els requeriments tècnics no són massa elevats, pel que es podrà desenvolupar en 
les aules d’informàtica de qualsevol institut. 

Exemples d’activitats que es treballen:  

- En Pau vol un augment de la paga: aquesta activitat dirigida a estudiants de primer 
cicle d’ESO busca explicar el funcionament de l’Índex de Preus de Consum. Mitjançant 
la construcció d’un diagrama lineal que permet veure l’evolució del cost de les activitats 
bàsiques que realitza cada alumne (agafar el tren per fer una excursió, anar al cinema, 
comprar roba...) 

- El mercat laboral a Catalunya: activitat dirigida al segon cicle d’ESO que tracta d’oferir 
el coneixement sobre les diverses fonts que aporten informació sobre el mercat laboral 
(Enquesta de Població Activa i atur enregistrat a les oficines d’ocupació) i la 
comparació d’aquestes dades elaborant un diagrama lineal. 

- Ens hem d’estrènyer el cinturó: amb l’observació dels preus d’un mateix producte en 
diversos establiments per tal de trobar el preu que fa que el producte no sigui massa 
car, aquesta activitat dirigida al segon cicle de l’ESO tracta de començar a treballar 
amb les mesures de centralització i de dispersió més bàsiques.  

http://aprenestadistica.gencat.cat/
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- Som rics o pobres dins d’Europa?: activitat dirigida al segon cicle d’ESO. Amb 
l’elaboració de taules de freqüència, histogrames i diagrames de sectors, els alumnes 
podran comparar la situació del Producte Interior Brut per càpita en paritat de poder de 
compra

5
 de Catalunya respecte la resta d’estats de la Unió Europea 

- Catalunya exportadora o importadora: Amb la comparació dels saldos d’exportació i 
importació a Catalunya a les diverses zones del món, s’estudia la posició de Catalunya 
respecte a aquestes zones amb l’elaboració de diagrames de barres i histogrames. 
L’activitat està dirigida també al segon cicle de l’ESO. 

Conclusions: En aquest entorn creat per la Generalitat i l’Idescat es treballen conceptes més 
estadístics i econòmics, si bé conceptes bàsics que apareixen de forma habitual als mitjans de 
comunicació ja comencen a estar frescos en el treball. Per la seva estructura sembla obvi que 
es dediquin més a treballar els conceptes estadístics que no pas els conceptes econòmics, 
però això no ens ha de desmotivar a emprar aquests materials per començar a introduir 
conceptes que són totalment informatius i d’importància cabdal. 

Els apartats tenen una estructura similar: plantejament d’un problema en un context fàcilment 
identificable (molt coherent amb el model de treball en competències que es desenvolupa 
actualment en el sistema educatiu) i recerca de la solució del problema amb l’ús de les eines 
que s’estan treballant en aquell precís instant. L’ús de dades econòmiques no és res més que 
un fil conductor de l’activitat d’estadística. El contingut és més estadístic que econòmic, però 
l’aparició d’aquestes dades pot donar peu a diverses explicacions, sempre sense aprofundir 
massa, la intenció és que els adolescents coneguin els aspectes bàsics per poder moure’s 
durant els propers anys. Pel seu valor potencial, més que pel seu valor directe es considera 
adequat incloure en aquest background les activitats d’Aprèn Estadística. 

2.3.2. Descartes (http://recursostic.educacion.es/descartes):  

Entorn web propi del Ministeri d’Educació, per tant amb els materials escrits, generalment, en 
llengua castellana (hi ha uns pocs casos de materials escrits amb alguna de les altres llengües 
oficials de l’Estat: català, euskera i gallec). Es defineixen com un promotor de les noves formes 
d’ensenyament i aprenentatge de les Matemàtiques integrant les TIC com a eina didàctica. Els 
materials que s’ofereixen a Descartes són fàcils de controlar pel professor (tenen una capacitat 
d’edició per poder ser ajustades a les necessitats pròpies del professorat), fàcils pels alumnes, 
comprèn continguts del currículum i afavoreix el desenvolupament d’unes dinàmiques actives, 
cooperatives, creatives i individualitzades. 

Les activitats es presenten per mitjà d’applets (petites aplicacions informàtiques molt 
específiques) programats en llenguatge Java que, per tant, no presenten gaires problemes de 
descàrrega gràcies al seu poc pes i són assequibles per a qualsevol connexió a internet. 

Els applets també disposen d’un marc teòric. Així, es va intercalant teoria i pràctica de forma 
que l’alumne pot anar aprenent de forma autònoma els conceptes que aquí s’expliquen. 

En materials propis d’economia, dintre de l’apartat de matemàtiques aplicades, apareix un 
applet de matemàtica financera bàsica dirigida a alumnes de tercer d’ESO. 

Conclusió: Descartes presenta una combinació de teoria i pràctica amb les TIC al meu parer 
molt enriquidora pels alumnes, ja que s’adapta bé a les capacitats individuals de cadascun dels 
alumnes. A més, toca temes per a tots els nivells i de totes les condicions, des de conceptes 
més teòrics fins a les aplicacions més directes. En matèria econòmica, trobo molt interessant 
l’applet de matemàtica financera i és totalment adequat per al nivell a qui va dirigit. 

2.3.3. Finanzas para todos (http://www.finanzasparatodos.es/):  

Aquest entorn web ha estat creat pel Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors dintre de les actuacions previstes en el Pla d’educació financera que hem esmentat amb 

                                                           
5
 Paritat de poder de compra: taxa utilitzada en la comparació internacional per determinar una alternativa 

entre els diferents canvis de moneda. Aquesta taxa busca donar informació sobre el valor real de la 
moneda a través del seu poder de compra. 

http://recursostic.educacion.es/descartes
http://www.finanzasparatodos.es/
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anterioritat. En aquest entorn, s’ha creat la secció Gepeese 
(http://www.finanzasparatodos.es/gepeese) que és la part específica per a joves i professors. 
En aquesta web es troben una sèrie de materials i recursos (textos, activitats, jocs...) adients i 
amb guies didàctiques. Un entorn molt ric en recursos que compleix amb escreix els objectius 
marcats pels organismes que ho han impulsat. 

Conclusions: Aquest entorn web aporta una quantitat molt important en recursos, però pobra en 
varietat. Tots els recursos estan dirigits en entendre la feina dels bancs i les transaccions que 
es poden fer allà, però tampoc va més enllà i per tant, es queden sense cobrir molts camps de 
l’economia que considero que també han de ser treballats pels alumnes de secundària. 

2.3.4. Educació financera (http://www.educaciofinancera.cat/ca/index.php)  

Entorn web anàleg a Finanzas para todos però impulsat per l’Institut d’Estudis Fiscals i el 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas és un 
compendi de materials, de procedència catalana, espanyola i internacional, de conceptes 
eminentment financers. Es tracta d’una col·lecció pròpia prou més limitada que la col·lecció 
espanyola, però amb una riquesa d’enllaços externs que també ofereixen material. 

Conclusions: es tracta d’una web molt completa com a magatzem de recursos financers, però 
tornem a trobar-nos amb la problemàtica de la seva especificitat en temàtica financera. 

2.3.5. Materials a llibres de text 

En l’institut on he realitzat les pràctiques es treballa amb llibres de la col·lecció La casa del 
saber de l’Editorial Santillana. En aquest llibres apareixen alguns exercicis on dintre de la 
contextualització de l’activitat s’empren conceptes d’economia tals com impostos (IVA 
generalment), activitats de compravenda o facturació de serveis i consums d’aigua, electricitat 
o telefonia. Esment especial mereix el tractament, dintre del tema de successions dels 
interessos simples i compostos a tercer d’ESO que apareixen com a dos apartats d’aquest 
tema. Hi ha també un tema de matemàtica financera al llibre de primer de Batxillerat de 
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, però en aquest cas no tindria un caràcter de 
formació global ja que no inclouria tot el gruix de la població, donat que el Batxillerat ja no són 
uns estudis obligatoris i a més, el tema només es tracta en una de les modalitats del Batxillerat. 

Conclusions: es tracta d’una bateria d’exercicis i algun apartat on no es passa d’explicar el 
procés per calcular un impost o un capital. No s’aprofundeix en cap moment en donar un mínim 
de teoria per explicar la utilitat d’aquests conceptes, tot i que cal destacar que un llibre de 
matemàtiques no és tampoc el lloc més adequat on fer-ho. En aquest cas, per a tenir un bon 
assoliment del concepte, caldria que el professor tingués la voluntat de donar unes pinzellades 
de teoria al tema, per tal que els alumnes copsin adequadament el seu significat i no només el 
procediment matemàtic per obtenir el resultat sense cap tipus d’explicació que ofereixi 
l’aplicació pràctica del concepte. 

2.4. Possibles causes del problema 

Hem vist que s’està començant a oferir, sobretot arran del Pla d’educació financera 2008 – 
2012 i de la imminència de l’avaluació de l’alfabetització financera a les proves PISA, un 
compendi de materials relacionats amb temàtica econòmica i més concretament, financera. 
Però aquesta aportació resulta insuficient i encara no es té la sensació de que els joves surtin 
suficientment preparats per enfrontar-se als problemes que els plantejarà la vida econòmica i 
financera. Focalitzar aquesta mancança en una sola causa sembla molt agosarat, tot seguit 
farem un esment de les que considerem possibles causes d’aquest problema: 

- Poca implantació de l’economia i les finances a les aules de secundària: en aquest 
moment, la gran majoria dels materials que hem tractat estan fent la seva primera 
aparició a la vida docent i les activitats que porten més temps a les aules, són simples 
activitats i exercicis sense anar més enllà. Amb tant poc recorregut, sembla bastant 
evident que l’alfabetització financera sigui molt minsa entre els nostres alumnes. 

- Continguts difícils d’encabir en una sola assignatura: l’economia és una ciència social 
que balla entre diversos camps: matemàtiques, història, sociologia, administració... això 

http://www.educaciofinancera.cat/ca/index.php
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provoca que dintre del currículum de l’ESO es trobi a la frontera entre dues matèries: 
matemàtiques i ciències socials. Aquesta circumstància pot portar a que el professor 
d’una de les matèries delegui l’aprofundiment en el tema en el seu col·lega de l’altra 
matèria i al contrari, arribant finalment a que la matèria no s’acabi explicant per cap 
dels dos docents. 

- Manca de formació dels docents: normalment, els docents són experts en la matèria i 
entre aquestes especialitats, el professor d’economia només es dedica al batxillerat en 
unes condicions molt específiques (cobrint les hores que no fa economia amb altres 
assignatures). A vegades es dóna el cas que un professor d’economia no és realment 
especialista en economia sinó que pertany a algun altre departament i també fa les 
hores que li toquen d’economia. En aquest cas, no es pot demanar que professors que 
tampoc són especialistes en la matèria es dediquin a la impartició de les sessions 
d’educació financera necessàries per assolir l’objectiu d’alfabetització financera 
simplement perquè no disposen de la formació adient i això crea un biaix entre els 
coneixements que tenen i els que són necessaris per poder fer una explicació 
convincent de la matèria. 

- Especificitat dels continguts: com hem pogut veure en l’anàlisi dels materials existents, 
hi ha una manca de certs continguts que considero necessaris per assolir una 
alfabetització financera completa. En la meva opinió, caldria millorar àmpliament certes 
parcel·les de l’economia gairebé verges pel que fa al seu treball en l’educació 
secundària 

- Desmotivació dels alumnes: els alumnes, pot ser per influència del seu entorn, són 
contraris a tractar temes d’economia en les seves classes. Existeix una espècie de por 
a l’economia, possiblement a causa de l’anumerisme

6
 general existent en la població. 

Tot això contribueix a que els nostres alumnes pateixin del que es diu analfabetisme financer, 
és a dir, incapacitat d’enfrontar-se amb garanties als problemes econòmics que es trobaran 
durant tota la seva vida. 

En aquest treball, volem incidir en les mesures necessàries per tal de contribuir a la reducció i 
eradicació d’aquest analfabetisme financer. 

2.5. Proposta de solució 

Aquest treball busca oferir als professors una visió de les eines que es poden emprar a l’hora 
de treballar l’educació econòmica i financera dels alumnes, per tal que aquests puguin sentir-se 
quan finalitzin la seva etapa educativa prou informats de tots els temes d’economia que 
trobaran en el transcurs de la seva vida quotidiana. 

Així, es proposen uns criteris i condicions que creiem que han de complir les activitats que es 
duguin a terme per ajudar a treballar aquesta educació econòmica i financera dels nostres 
alumnes, fent una proposta d’estructuració correcta al nostre parer de les activitats i oferint, a 
tall d’exemple, una mostra d’activitats dirigides i creades per a aquest objectiu. 

Finalment, a mode d’anàlisi, observarem l’acollida que ha tingut una d’aquestes activitats en un 
grup de segon d’ESO, seguint el mètode que proposem en aquest treball. 

                                                           
6
 Anumerisme: incapacitat de l’individu de comprendre conceptes matemàtics aplicats a la vida real. Per a 

més informació, vegi’s l’obra L’home anumèric de John Allen Paulos. 
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3. Descripció de la solució 

3.1. Criteris i condicions dels materials per l’educació econòmica i financera 

3.1.1. Per què educació econòmica i financera? 

En primer lloc, voldríem desmarcar-nos de la línia habitual d’educació dels contextos 
econòmics i apostar per una formació més global en economia. No estem menystenint les 
consideracions dels experts dels organismes econòmics internacionals més prestigiosos. 
Considerem que l’educació financera, tal i com l’entenen aquests organismes, és molt 
important i ajuda a l’alumne a ser més competent de cara a les transaccions financeres que 
realitzarà en un futur. Però considerem l’educació financera poc ambiciosa en altres termes de 
l’economia. Amb l’educació financera, un alumne coneixerà molt bé què fer amb el seu salari 
un cop ha arribat al seu compte corrent, però no sabrà quina és la raó per la qual li retenen un 
percentatge del seu salari i com això es veu reflectit en els serveis dels quals gaudeix, no sabrà 
quant li ha de pujar cada any el sou si aquest està indexat amb la inflació, perquè tampoc 
coneixerà què és un conveni col·lectiu i si malauradament el fan fora per la recessió no sabrà 
tampoc què implica aquesta recessió. 

Amb l’educació econòmica i financera no volem desmerèixer la feina que fa l’educació 
financera, sinó millorar-la i ampliar-la. No centrar-nos només en el món de les finances i donar 
una visió global dels aspectes més rellevants de l’economia i que puguin ser d’utilitat per als 
estudiants de secundària en la seva formació com a futurs membres de la societat. 

3.1.2. Criteris que han de complir els materials 

Per tenir un material adient d’educació econòmica i financera, hem de ser conscients que 
aquests han d’ajustar-se a uns criteris específics que permetin treballar amb consistència els 
aspectes econòmics i financers que desitgem. 

- Actualitat: el món de l’economia és un món en canvi constant, per tant, els materials 
hauran d’ajustar-se a aquest canvi constant fet que requerirà per part dels docents una 
tasca d’actualització continuada. A més, hem de considerar que un dels factors més 
importants d’una activitat d’economia és la seva actualitat. Si tracta un tema actual, 
podem crear més ràpidament empatia amb els nostres alumnes i que treballin amb més 
interès per la matèria. 

- Contingut matemàtic: no hem d’oblidar que estem ensenyant matemàtiques i per tant, 
no podem obviar els continguts matemàtics en els materials d’economia i finances. Si 
bé sí que s’incorporen conceptes teòrics més enllà de l’educació habitual en 
matemàtiques, els conceptes i processos matemàtics han d’estar i estaran presents en 
els materials d’economia i finances. 

- Intuïtius: no busquem que els alumnes es quedin amb densos conceptes econòmics ni 
que a l’hora de finalitzar els seus estudis acabin tots a les facultats d’economia, els 
materials hauran d’anar dirigits a donar una visió general dels conceptes i que els 
alumnes intueixin les causes i conseqüències de l’aspecte treballat, per a què, quan 
aquest concepte aparegui en la seva vida futura, en sàpiguen respondre 
adequadament. 

- Atractius: com hem vist, l’economia no és un dels aspectes que gaudeix de més bona 
disposició a l’aprenentatge. No obstant és un tema que afecta i afectarà a la seva vida 
futura i que està afectant actualment a la seva família. Hem de saber aprofitar aquest 
efecte per a implicar més als alumnes i saber trobar la forma més adient per fer sentir 
el tema com quelcom que els és útil ara i els serà més útil més endavant. 

3.1.3. Condicions per l’elaboració 

A l’hora d’elaborar els materials hem de ser conscients que van dirigits a alumnes de 
secundària amb un nivell determinat i unes característiques que, com a docents del grup, ja 
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coneixerem de bestreta. Aquestes condicions són de tall molt genèric per a poder-les adaptar a 
l’heterogeneïtat de grups que podem trobar en el sistema educatiu català. 

- Nivell: hem d’adequar el nivell de l’activitat al dels alumnes als quals anem a ensenyar. 
El nostre principal objectiu és que aprenguin conceptes nous, si els donem una càrrega 
d’ensenyament superior a la que poden assimilar, els alumnes s’enfrontaran amb por 
als nous conceptes d’economia i finances i no n’aprendran cap. Per l’altra banda si 
l’activitat és massa senzilla és molt possible que els alumnes no es prenguin amb la 
seriositat necessària l’activitat i que els resultats de la mateixa no siguin els esperats. 

- Relacions entre els continguts: no hem de deixar de banda que estem fent classe de 
matemàtiques i que els continguts econòmics guarden relació amb les matemàtiques. 
S’ha de fer una relació entre el contingut econòmic i el matemàtic i introduir l’activitat 
com un apartat dintre de la unitat didàctica pertinent. Així els alumnes no veuen 
l’activitat com un fet aïllat sinó com una continuació del temari que s’explica durant les 
classes, el fet d’introduir-ho a l’avaluació ja depèn del criteri del docent i de l’amplitud 
que ha tingut l’activitat en el global de la unitat didàctica. 

- Practicitat: les activitats han de ser eminentment pràctiques. Si volem que els alumnes 
es sàpiguen enfrontar als problemes econòmics que es trobaran en la seva vida real, 
hem d’oferir-los activitats similars a allò que es trobaran. Així, poden treballar 
mitjançant la introducció dels nous conceptes que vagin aprenent les característiques 
més rellevants que volem que els nostres alumnes aprenguin. Tot això emmarcat en un 
context relacionat amb la temàtica econòmica, sense deixar de perdre de vista 
l’adaptació necessària per al nivell que estem oferint l’activitat. 

3.2. Estructura de les activitats 

Considerem que les activitats han d’estar incloses dintre d’una unitat didàctica de 
matemàtiques perquè a través de l’explicació de la mateixa unitat es treballarà una activitat 
dintre d’un context adient per al desenvolupament del concepte. Per això les activitats no 
podran durar més d’una o dues sessions. 

Es proposa per a la presentació de l’activitat l’entrega en format de dossier que inclourà un petit 
recordatori amb el marc teòric que volem introduir i tot seguit, les activitats que s’han de dur a 
terme per treballar els conceptes que es pretenen introduir. 

Totes les activitats constaran d’una avaluació inicial, que té una triple intenció: per una banda 
busca esbrinar els coneixements previs de l’alumne, també saber de retruc la idoneïtat de 
l’activitat proposada i per l’altra banda servirà de motivació per l’alumne que no coneix els 
conceptes que se li pregunten. Aquest alumne veurà que són conceptes que mereixen una 
explicació a classe i es prendrà el treball que es faci durant la sessió o sessions següents amb 
més interès. 

Així mateix, les activitats també constaran d’una avaluació final. Aquesta avaluació final té un 
sentit més de recapitulació de conceptes i anàlisi de l’activitat. Cal tenir en compte que 
l’experiència amb activitats d’aquesta temàtica és molt reduïda i no sabem amb certesa 
l’acceptació que tindran entre l’alumnat, els errors més comuns i les problemàtiques que 
suposaran. L’avaluació final pretén donar informació al docent sobre els problemes i conèixer 
les opinions dels alumnes sobre l’activitat a fi d’oferir propostes de millora per a properes 
versions. 

L’activitat es desenvoluparà de la següent manera, en primer lloc el professor passarà 
l’avaluació inicial i els alumnes l’hauran de respondre amb la màxima sinceritat possible. Amb 
aquesta avaluació realitzada, el professor agafa les regnes de l’explicació i introdueix, amb una 
explicació carregada d’exemples pràctics, els conceptes que es pretenen introduir. Tot seguit, 
els alumnes segueixen practicant de forma autònoma amb altres activitats proposades per 
treballar el concepte en qüestió, amb atenció individualitzada per part del professor i fomentant 
el treball en parelles o trios. En aquest aspecte cal comentar que si bé la idea és que l’activitat 
sigui individual, no es pot negar i s’ha de fomentar la cooperació els companys més propers per 
tal d’arribar plegats a una conclusió més sòlida, però sense establir de forma premeditada les 
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parelles sinó deixant llibertat a que els alumnes s’uneixin de la forma que considerin més 
adequada. 

Per motivar la classe, es pot demanar als alumnes que portin algun material que pot semblar 
adient per iniciar el fil de la classe, ja siguin factures, nòmines, tiquets de compra... sempre i 
quan es tingui en compte totes les legislacions vigents sobre protecció de dades i amb el 
consentiment dels seus pares per poder-ho portar. 

3.3. Descripció de les activitats 

3.3.1. Activitat 1: Administrem la setmanada. Elaboració de pressupostos 

Introducció 

Aquesta activitat va dirigida a alumnes de primer d’ESO, dintre del bloc del currículum 
corresponent a la Numeració i el Càlcul, en concret, dintre de la unitat de nombres racionals. 

Donada la seva senzillesa i, a la vegada, la seva transcendència, considero que pot ser una 
activitat engrescadora pels alumnes i més participativa on, conjuntament, s’aprèn i s’aplica un 
nou concepte acadèmic. 

Competències bàsiques 

Dins d’aquesta activitat es treballen les següents competències bàsiques: 

- Competència matemàtica: Operacions bàsiques amb nombres racionals (fins a 2 

decimals). 

- Competència d’aprendre a aprendre: Conscienciació del valor dels productes 

presents en la seva vida quotidiana. 

- Competència en autonomia i iniciativa personal: Gestió dels propis recursos 

econòmics i tractament del dèficit i superàvit. Importància de l’estalvi. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Reconeixement 

de les transaccions econòmiques més comunes.  

- Competència social i ciutadana: Assoliment del concepte de gestió eficient i 

responsable, tant de recursos propis com de recursos aliens. 

Objectius 

- Entendre el significat de conceptes econòmics com pressupost, saldo (positiu i 
negatiu), préstec, deute o estalvi. 

- Treballar operacions bàsiques amb nombres de fins a dos decimals dintre d’un context 
actual i quotidià. 

- Saber elaborar un pressupost per tal de fer una gestió correcta de les seves despeses 

- Començar a copsar la procedència dels recursos econòmics. 

 

Justificació de l’activitat 

Dins de la sèrie de canvis que un alumne experimenta a l’edat en la que arriba a l’Educació 
Secundària Obligatòria, el primer contacte amb les transaccions econòmiques d’una manera 
més autònoma comença a formar part de la seva vida quotidiana. Fins ara, el seu contacte amb 
aquest tipus de relació s’havia limitat a fer els encàrrecs o comprar l’esmorzar amb els diners 
que proporciona la família al moment. Amb aquestes relacions, no s’arriba a copsar el que 
implica una despesa i que tota despesa ha d’anar lligada a un ingrés passat, present o futur.  
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Aquesta situació es comença a assimilar quan l’adolescent comença a passar estones d’oci 
amb els seus amics. En aquell moment comença a necessitar diners per llaminadures, per anar 
al cinema o a prendre un refresc, també és quan es comencen a fer petites decisions sobre la 
pròpia imatge, la qual cosa porta a l’alumne a realitzar despeses en roba, complements o 
maquillatge. En aquest moment sorgeix la necessitat d’obtenir uns ingressos per tal de fer front 
a totes les despeses que tenen i és quan apareix la figura de la setmanada, una petita 
assignació setmanal (entre 6 i 10 euros) que els permet poder gestionar aquesta nova situació 
a la qual s’enfronten i ja s’enfrontaran la resta de la seva vida. 

És també el moment per començar a presentar la necessitat d’una cultura de l’estalvi. 
Puntualment sorgeixen necessitats extraordinàries que requereixen la presència d’un fons de 
maniobra per a poder fer front a aquestes necessitats. Aquí, l’alumne haurà d’observar que 
aquest fons de maniobra no es forma del no-res i, si no hi és, s’haurà d’endeutar per a fer front 
a les necessitats extraordinàries. 

Aquesta sèrie de situacions són generalitzables a tots els àmbits i esdevenen una eina molt 
important de cara a la vida futura dels estudiants. L’objectiu final de l’activitat és l’objecte 
d’estudi de l’economia: aconseguir el màxim benestar possible amb els recursos disponibles. 

 

Implementació de l’activitat a l’aula 

TEMPORITZACIÓ INDICATIVA I CONCEPTES PREVIS 

Es considera que per a poder dur a terme una realització correcta de l’activitat caldrien dues 
sessions, tot considerant que cal anar intercalant treball de l’alumne i introducció de nous 
conceptes per tal que s’assoleixin correctament tota la bateria de nous conceptes que es 
treballen en aquest dossier. La primera sessió es dedicaria a presentar el tema, recordar què 
són les despeses i els ingressos per a que finalment els alumnes puguin treballar tots junts i 
saber com s’anoten correctament els comptes a la taula 

Cal que els alumnes ja tinguin totalment assolides les operacions bàsiques (suma, resta, 
multiplicació i divisió) amb els nombres decimals positius i negatius fins a les centenes i també 
el seu ús amb la calculadora. També seria possible fer les taules d’ingressos i despeses 
setmanals amb Excel, si els alumnes coneixen el funcionament del programari d’ofimàtica. 

PRÀCTIQUES (resoltes): 

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). 
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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 
Setmanada:  8 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 8 € 

Cinema:  6 € 
Crispetes: 2 € 
 
TOTAL DESPESES: 8 € 

SALDO 8 € - 8 € = 0 € 
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2 

Setmanada:  8 € 
Avis: 3€ 
 
TOTAL INGRESSOS: 11 € 

Pastes: 4 x 1’80 € = 7’20 € 
Refresc: 1’50 € 
Llaminadures: 1’20 € 
 
TOTAL DESPESES: 9’90 € 

SALDO 11 € - 9’90 € = 1,10 € 

3 

Setmanada:  8 € 
Saldo anterior: 1’10 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 9’10 € 

Cinema 3D:  9 € 
Refresc: 1’50 € 
 
TOTAL DESPESES: 10’50 € 

SALDO 
9’10 € - 10’50 € = -1’40 € (avançats 

pels pares) 

4 

Setmanada:  8 € 
Saldo anterior: -1’40 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 6’60 € 

Llaminadures: 3 x 1’20 € = 3’60 € 
Refrescs: 2 x 1’5 € = 3 € 
 
TOTAL DESPESES: 6’60 € 

SALDO 6’60 € - 6’60 € = 0 € 

 

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 
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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 
Setmanada:  8 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 8 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 
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6 

Setmanada:  8 € 
Avis: 3 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 11 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

7 
Setmanada:  8 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 8 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

8 

Setmanada:  8 € 
Avis: 3 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 11 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

9 

Setmanada:  8 € 
Tiets: 15 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 23 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

10 

Setmanada:  8 € 
Avis: 3 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 11 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

11 
Setmanada:  8 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 8 € 

Estoig nou: 12 € 
Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 

12 

Setmanada:  8 € 
Aniversari: 20 € 
 
TOTAL INGRESSOS: 28 € 

Resposta lliure 

SALDO Resposta lliure 
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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  

 

3.3.2. Activitat 2: Paguem les factures. Gestió dels impostos. 

Introducció 

Aquesta activitat va dirigida a alumnes de segon d’ESO en el bloc del currículum corresponent 
a Canvi i Relacions més concretament en la unitat didàctica de Funcions. 

Aquesta activitat pretén que els alumne comencen a fer seus el funcionament dels impostos, 
concretament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), la seva utilitat i com aquests afecten a la seva vida quotidiana, amb 
exemples que són comuns a totes les famílies: els salaris i la facturació de consums bàsics 
com l’elèctric o el d’aigua. També es pretén oferir una pinzellada del que significa el consum 
responsable. 

Competències bàsiques 

La següent activitat ajuda als nostres alumnes a treballar les següents competències bàsiques: 

- Competència matemàtica: aprendre, a partir d’unes situacions determinades, fer la 
forma i la gràfica de les funcions del sou en funció de les hores treballades i la despesa 
en consums bàsics (electricitat i aigua). 

- Competència de tractament de la informació i competència digital: saber localitzar 
la informació en matèria tributària en factures i nòmines. 

- Competència d’aprendre a aprendre: Saber els efectes que té un impost i aplicar-los 
a altres situacions de la vida quotidiana. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: Prendre consciència del significat 

del consum responsable i l’ús adequat dels recursos naturals. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Conèixer què són 
els impostos, per a què serveixen i quin és l’efecte que tenen en les economies 
familiars. 

- Competència social i ciutadana: Treballar amb situacions de la realitat i poder fer una 
valoració crítica dels efectes econòmics de les polítiques fiscals. Debatre sobre la 
necessitat dels impostos com a eina de finançament dels governs. 

Objectius 

- Saber què són els impostos bàsics (centrats en l’IVA i l’IRPF), saber què graven i com 
es calcula la tributació d’aquest impostos. 

- Entendre que els impostos són una de les eines de finançament dels governs per fer 
front a tota la despesa pública. Comprendre que el govern és el gestor dels recursos de 
tota la societat. 
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- Veure i comprendre els efectes dels impostos sobre preus i salaris. Fer una valoració 
crítica de les implicacions d’aquest efecte i aprendre la diferència entre el concepte de 
brut i el concepte de net, en aquest cas d’impostos. 

- Treballar els conceptes de funció lineal i funció lineal definida a trossos i començar a 
veure els efectes de les transformacions d’aquestes funcions. 

Justificació de l’activitat 

Tots els ciutadans, cada dia de la seva vida estan pagant impostos. La compra diària, la 
retribució del seu salari, els serveis... tots estan gravats per impostos que formen part del 
vocabulari habitual de la ciutadania però que no sempre es sap a què es refereix habitualment. 

Alguns dels nostres alumnes hauran sentit parlar d’això de la Declaració de la Renda o que al 
preu de tots els productes se li ha d’afegir l’IVA però no saben què és la Renda (fins i tot, molts 
d’ells ho anomenen Renta). Tampoc tenen massa clar per a què serveixen els impostos. Això 
provoca que socialment es vegin aquests com uns elements que només serveixen per a que 
l’estat s’apoderi d’uns recursos que són legítimament seus. Aquesta afirmació ve donada per 
influència de l’entorn familiar més proper. 

La intenció d’aquesta activitat és trencar aquest mite i veure com funciona realment un impost. 
Sabem que els impostos no estan ben considerats per la nostra societat i que la realització de 
l’activitat pot provocar controvèrsies i polèmiques dintre de l’àmbit de la classe. Ara bé, no hem 
de tenir por a aquesta discussió i la nostra feina com a docents ha de ser reconduir la discussió 
i fomentar un debat enriquidor.  

Els alumnes de segon d’ESO comencen a desenvolupar un interès per temes més familiars. 
Començant pels aspectes que afecten a la seva pròpia vida (facturació del consum telefònic o 
d’Internet) i acabant per les despeses comunes de la seva llar, com són els consums 
d’electricitat o aigua. Totes aquestes despeses han de ser cobertes per alguns ingressos, com 
ells ja saben bé perquè ja gestionen els seus estalvis per cobrir les seves necessitats d’oci. 
Saben que els diners s’han de guanyar i que els seus pares els guanyen, generalment, a canvi 
d’una ocupació i que a aquests diners se’ls diu salari o, més comunament, sou. 

Aquesta activitat busca anar més enllà, a unes activitats ja familiars en el sentit brut de la 
paraula, se’ls hi apliquen uns impostos per tal de convertir els preus i salaris en nets, que serà 
el salari i el preu al qual s’enfrontaran en la seva realitat ja no tan futura. I, de retruc, es busca 
oferir una visió objectiva del que són els impostos, no només una forma d’encarir els preus i de 
reduir els salaris sinó com una eina per finançar l’educació que els alumnes estan rebent o la 
policia que vigila a la sortida de l’institut, per esmentar algun exemple. 

Per a aquest tema es pot fer necessària i extensiva la realització del dossier al professor de 
Ciències Socials. Aquesta col·laboració, a més de fer palesa la interdisciplinarietat del projecte, 
permet als alumnes tenir dos punts de vista diferents a l’hora de debatre els conceptes bàsics 
de fiscalitat que es tracten en aquest dossier. A l’hora d’exposar un concepte que es troba a 
cavall de dues assignatures, els aspectes teòrics o els aspectes tècnics, depenent de 
l’assignatura que s’ocupa de la seva explicació queden poc treballats i l’alumne no pot copsar 
la totalitat del concepte a causa d’aquestes mancances teòriques o tècniques. La col·laboració 
entre titulars de les assignatures corresponents busca eliminar aquest dèficit educatiu. 

Amb aquesta activitat es pretén donar una visió àmplia del significat dels impostos més 
habituals en la vida futura de l’alumnat mitjançant el treball de les funcions lineals i les 
transformacions d’aquestes i la reflexió sobre la idoneïtat de que els organismes públics facin 
tributar als ciutadans. Addicionalment es dedica un apartat al consum sostenible. Amb uns 
petits càlculs, l’alumne podrà observar la magnitud del consum d’un bé escàs com és l’aigua i 
com, gota a gota, es va acumulant una quantitat d’aigua que no és gens menyspreable. 
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Implementació de l’activitat a l’aula 

TEMPORITZACIÓ INDICATIVA I CONCEPTES PREVIS 

Es considera que l’activitat es pot realitzar completament en dues sessions. Una primera sessió 
de més càrrega teòrica, propostes de debat i la realització del primer contacte pràctic. La 
segona sessió introduiria la finalització de les activitats proposades al dossier i les conclusions 
en format de debat que es considerin oportunes. 

Els alumnes, abans de la primera sessió i com a preludi de l’activitat, hauran de portar una 
factura del consum d’electricitat o d’aigua on s’expliciti l’IVA que es paga per aquest servei. 
S’escull aquests dos consums perquè són molt habituals i perquè són de dues categories 
diferents, l’aigua tributa un 8% i l’electricitat un 18%, aquesta característica especial ens permet 
per una banda introduir el tema de l’IVA i també el diferents tipus d’IVA que hi ha. Pel cas de 
l’IRPF es considera que demanar una nòmina al alumnes pot resultar molt més violent, per 
qüestions de privacitat i respecte cap a la intimitat. A més, una nòmina pot resultar molt 
complicada d’entendre per un alumne en aquests nivells i més encara si només ens interessa 
trobar una evidència d’aplicació de l’IRPF. En el cas de la nòmina, és aconsellable que el propi 
docent s’encarregui de recopilar documents de fàcil interpretació per als alumnes en el cas que 
s’està treballant. 

Es demana que els alumnes tinguin ja assimilats els conceptes bàsics de funcions lineals, 
construcció d’una funció amb fórmula i gràfica a partir d’una situació determinada, funcions a 
trossos, càlcul de percentatges i operacions amb nombres de fins a 3 decimals. 

Com a material extraordinari s’haurien de demanar bolígrafs de diferents colors per poder 
comparar dues gràfiques sobre uns mateixos eixos cartesians, regle per fer les gràfiques de 
forma acurada. Si els alumnes saben utilitzar adequadament el programa Geogebra, es pot 
emprar per la realització de les gràfiques, tot i que en el cas de la funció a trossos potser es 
troben en problemes per fer-ho d’una forma intuïtiva, ja que requereix o bé la introducció d’una 
fórmula amb condicionals o bé la unió de tres línies diferents, fet que complicaria més la 
realització de l’activitat que no pas l’ajudaria. 

PRÀCTIQUES (resoltes): 

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. 
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Pràctica 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 20 30 40 50 

Emplena l’espai per escriure la fórmula del salari de la Gemma en funció de les hores que 
treballa: y= 10 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 16 24 32 40 

IRPF 2 4 6 8 10 

Com varia la funció del salari de la Gemma? Escriu ara la fórmula del salari net de la Gemma 
y= 8 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? 

L’impost ha fet desplaçar-se (pivotar) cap a sota la funció del salari de la Gemma i el salari de 
la Gemma s’ha reduït un 20 %, que és la quantitat d’IRPF que paga, és a dir, el salari net de la 
Gemma és un 20% menys que el seu salari net. 
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Pràctica 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 30 45 60 75 

Emplena l’espai per escriure la formula de la funció: y= 0’15 x (cabria la possibilitat que un 
alumne posés y= 15 x si s’explicita que les x es refereixen a trams de 100 kWh) 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 30 45 60 75 

IVA 2’7 5’4 8’1 10’8 13’5 

Cost total (y) 17’7 35’4 53’1 70’8 88’5 

 

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 = 0’177 x (també, ben argumentat com en el cas 
anterior s’acceptaria y= 17’7 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? 

En aquest cas el preu augmenta després d’aplicar l’impost. Llavors l’efecte de l’impost sobre el 
consum de l’electricitat és que aquest és un 18 % més costós després dels impostos, ja que 
l’IVA que s’aplica sobre l’electricitat és d’un 18 % 
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Pràctica 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 m

3
 d’aigua consumits (x) i cost de l’aigua (y). 

y=0.45x  per al consum dels primers 18 m
3
 

y=0.90x  per al consum situat entre 18 i 36 m
3
 

y=1.35x  per al consum superior a 36 m
3
 

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 m
3
 al tram IVA (8%) Preu amb IVA Fórmula del tram 

0.45 € 0’036 € 0’486 € y= 0’486 x 

0.90 € 0’072 € 0’972 € y= 0’972 x 

1.35€ 0’108 € 1’458 € y= 1’458 x 

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?  

El cost de l’aigua va augmentant a mesura que el consum és més alt. Sempre s’aplica el mateix 
impost, però com el preu del metre cúbic varia depenent del tram on es situa el consum, 
l’import que es paga d’impost és cada cop més alt tant de forma unitària com acumulativament.  

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

En el tram del consum superior als 36 m
3
. En aquest tram, cada metre cúbic costa gairebé 11 

cèntims d’IVA. Com més alt és el preu, amb el mateix impost, major és la quantitat en euros 
que es paga en concepte d’impost. 

Una dutxa de 12 minuts gasta uns 300 litres d’aigua. Coneixent el que costa un m
3 

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. 
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Suposem que un mes té 30 dies. 

Cada persona, al mes en dutxes consumirà 9000 litres d’aigua. (300 litres x 30 dies = 9000 
litres). 

Tota la família en consumirà 36000. (9000 litres/persona x 4 persones = 36000 litres) 

Un metre cúbic són 1000 litres, per tant, al final del mes, aquesta família haurà gastat 36 
metres cúbics d’aigua. I, per tant, la seva factura pujarà a 26’24 € (18 m

3
 x 0’486 €/m

3
 + 18 m

3
 x 

0’972 €/m
3
 = 26’24 €) 

Quant pagaran per la propera dutxa? 

A la propera dutxa ja s’aplicarà el tercer tram de la factura, és a dir 1’458 €/m
3
. Llavors, la 

propera dutxa costarà 0’44 € (300 litres  0’3 m
3
 x 1’458 €/m

3
 = 0’44 €) 

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? 

Resposta basada en el criteri personal de l’alumne i dirigida a ser debatuda a classe 

Amb el que has vist desenvolupant aquesta activitat, consideres que fer un consum més 
responsable d’aigua és avantatjós per l’economia familiar? 

Resposta basada en el criteri personal de l’alumne i dirigida a ser debatuda a classe 

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

Resposta basada en el criteri personal de l’alumne i dirigida a ser debatuda a classe 

3.3.3. Activitat 3. La riquesa del país. Producció i nombres índex.  

Introducció 

Aquesta activitat va dirigida a alumnes de tercer d’ESO. L’activitat es pot incloure dintre del bloc 
del currículum d’estadística i atzar, ja que treballa el tractament de dades i dóna informació 
sobre mètodes alternatius a les mesures de centralització i dispersió que es solen ensenyar 
durant la secundària (mitjana, mediana, moda, variància, desviació típica...).  

Es pretén amb la realització d’aquesta activitat que els alumnes coneguin les característiques 
bàsiques del que es coneix com a creixement econòmic. Això implica que coneguin en primer 
lloc quina és la magnitud indicativa d’aquest creixement i com es calcula. Addicionalment, 
oferim als alumnes una tècnica per poder fer comparacions dirigides a estalviar-los la feina a 
l’hora d’analitzar el creixement: els números índex. També, fem una petita introducció a un altre 
aspecte crucial en la informació macroeconòmica, l’evolució dels preus, és a dir, la inflació, 
reflectida en un índex no tan habitual com l’Índex de Preus de Consum (IPC), sinó en el 
deflactor del PIB, que a més de ser un índex de preus diferent (tampoc té en compte la mateixa 
cistella de béns i serveis que altres índexs), s’ajusta perfectament a la nostra activitat. 
Finalment i amb la intenció de poder debatre amb el alumnes sobre la seva idoneïtat, donem 
una pinzellada d’informació sobre altres indicadors econòmics relacionats amb el PIB i la 
riquesa. 

Competències bàsiques 

La següent activitat ajuda als nostres alumnes a treballar les següents competències bàsiques: 

- Competència matemàtica: ajudar a treballar el tractament de dades estadístiques des 
d’una òptica diferent, els nombres índex i l’anàlisi del creixement de les sèries 
temporals. 

- Competència de tractament de la informació i competència digital: Saber localitzar 
dades digitalitzades d’un institut d’estadística i fer-ne un tractament acurat. 
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- Competència d’aprendre a aprendre: Analitzar el creixement econòmic i saber 

detectar l’efecte de la inflació sobre els agregats macroeconòmics. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: Tenir una visió adequada del 
significat de creixement econòmic i recessió econòmica per poder fer una anàlisi 
autònoma de les dades econòmiques que proporcionen mitjans de comunicació i 
governs. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Conèixer els 
components del Producte Interior Brut com a determinants del creixement d’una 
economia. 

- Competència social i ciutadana: Comprendre la importància del creixement econòmic 
com a indicador del benestar d’un país. Debatre la possibilitat d’existència d’altres 
indicadors que completin la informació sobre el desenvolupament d’un territori. 

Objectius 

- Tenir una primera visió dels agregats macroeconòmics bàsics en la seva expressió 
nominal i real. 

- Saber utilitzar els nombres índex, fixant com a base el 100, per a poder expressar 
creixements en forma de percentatges. Usar de forma adequada els percentatges. 

- Conèixer els conceptes de PIB nominal, PIB real, creixement econòmic, recessió, 
inflació, deflació, deflactor del PIB. 

- Debatre propostes alternatives d’anàlisi del desenvolupament econòmic d’un territori, 
els seus avantatges i desavantatges i la necessitat d’obtenir informació sobre el 
benestar del país. 

Justificació de l’activitat 

Les dades del creixement econòmic són un element recurrent a les seccions d’economia de 
tots els mitjans de comunicació. El nostre paper com a formadors dels ciutadans del futur és 
dotar-los de la sèrie de recursos necessaris, d’una forma genèrica, per fer front a totes les 
problemàtiques que trobaran en la seva vida. Una d’aquestes problemàtiques, sens dubte, és 
l’enteniment de les dades macroeconòmiques

7
. 

Aquesta activitat busca donar una petita pinzellada sobre el creixement econòmic. Tant en 
períodes de bonança econòmica com en períodes de depressió l’evolució dels agregats 
macroeconòmics és una arma política, social i quan toca electoral. I és que l’objectiu d’un 
polític és aconseguir el benestar dels seus electors i per tant treballar entre altres aspectes, el 
creixement econòmic com a garant d’aquest benestar. 

Els alumnes de tercer d’ESO ja tenen la capacitat crítica suficient per a poder valorar totes les 
implicacions del creixement econòmic. Les notícies polítiques ja no les senten com a estranyes 
i la consciència social va augmentant a mesura que apareixen més ocasions de treure aquesta 
actitud considerada cap a la resta de la societat. 

Un dels factors que determinen l’augment de la consciència social en els adolescents de tercer 
d’ESO és l’inici d’una molt incipient ideologia política. Sovint, per influència dels referents més 
propers de l’alumne (familiars i/o amics), aquest es comença a preguntar sobre les qüestions 
més fonamentals de l’activitat política. Fins i tot en casos més extrems veiem com alguns 
alumnes comencen a militar en sindicats d’estudiants o organitzacions juvenils de caire polític. 

El professorat no pot restar immòbil davant aquesta realitat i ha d’oferir als alumnes els trets 
bàsics per a poder començar ells mateixos una investigació que els permeti treure les seves 
pròpies conclusions. 

                                                           
7
 Macroeconomia: branca de l’economia que estudia el comportament general d’una economía sencera 

sigui d’àmbit local, nacional o bé global. 
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En aquests aspectes, i aquesta és segurament una de les causes que ha evitat típicament el 
treball d’aquesta activitat a les aules, s’ha d’evitar a tota costa qualsevol esment de la ideologia 
pròpia del docent ni a qualsevol altra ideologia. La tasca del professor ha d’estar dirigida a 
dotar a l’alumne de les eines suficients per a que pugui fer judicis crítics i, el que és més 
important, totalment autònoms. El fet de decantar-se per una tendència o una altra ja ha de 
sorgir de la seva anàlisi de les causes i conseqüències de l’acció política. 

Per això, aquesta activitat està proposada des de l’objectivitat de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) que recopila les dades pròpies i les de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
espanyol. Totes les activitats giren entorn a aquestes dades, que són públiques i estan a 
disposició de tots aquells que ho vulguin consultar i actualitzar. El deflactor del PIB ha estat 
calculat també a partir d’aquestes dades. 

Per reforçar la idea de que és un dossier àmpliament informatiu, no es centra amb una sola 
dada de benestar econòmic i ofereix als alumnes altres dades noves, per a que en primer lloc 
tinguin coneixement de que no s’han de quedar només amb una dada i prendre-la com a 
absoluta. Com en molts aspectes de la vida, en la diversitat està la riquesa. Per altra banda, 
aquesta multiplicitat de referències per determinar el desenvolupament d’una nació obre un 
debat que pot acabar resultant molt enriquidor i del qual encara no hi ha una resposta clara i 
irrefutable. 

Aquesta possibilitat de debat obre la porta a la col·laboració entre dues àrees de l’ensenyament 
secundari: Matemàtiques i Ciències Socials. Com en tota activitat on s’apliquen les 
matemàtiques en un context més propi d’altres matèries, el plantejament matemàtic permet als 
alumnes donar una base més tècnica a una construcció basada principalment en la teoria o, en 
alguns cops i malauradament en un judici de valor. 

Aquest debat permet abordar diversos temes si el professor sap dirigir-lo cap a aquestes 
qüestions: quan parla de producció i creixement de la producció es pot tractar de temes com la 
idoneïtat del PIB com a indicador de la producció d’un país, l’economia submergida que no 
apareix a les dades oficials, els registres per captar tota la informació... quan tracta dels  

Implementació de l’activitat a l’aula 

TEMPORITZACIÓ INDICATIVA I CONCEPTES PREVIS 

Es preveu que es pugui realitzar aquesta activitat en dues sessions, la primera per presentar el 
tema i fer les activitats pràctiques i la segona per dur a terme un debat que permeti fer una 
posada en comú dels resultats obtinguts i d’una valoració dels mateixos. 

Així mateix, es pot motivar als alumnes a buscar informació sobre els mètodes alternatius 
proposats al dossier per a estar més informats a l’hora d’aquest debat, fet que reforçaria la 
intenció de fer-ho a doble sessió i amb la distribució proposada. A més, els alumnes de tercer 
d’ESO ja poden passar-se tota una sessió fent un debat que, ben dirigit, pot portar a obtenir 
unes conclusions molt interessants. 

La possibilitat de la col·laboració entre Matemàtiques i Ciències Socials pot portar a emprar una 
sessió de cada assignatura, reduint així els problemes d’horaris que sempre sol haver per a 
poder fer de forma adequada aquestes sessions. 

Pel que fa als coneixements previs dels alumnes, l’activitat no té més requisits que saber 
interpretar les fórmules i aplicar-les adequadament. En aquest cas amb els coneixement bàsics 
sobre operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) en tindrien més que suficient. 

Esment a part requereix l’ús de coneixements previs sobre maquinari d’ofimàtica en general i 
un programa de full de càlcul en particular. És possible i pot resultar interessant que els 
alumnes puguin realitzar el dossier de forma digitalitzada amb el seu programa de full de càlcul. 
Les operacions, si bé són molt senzilles poden representar una feina molt carregosa i despertar 
antipatia en l’alumne que les realitza, amb el que la valoració crítica dels resultats pot quedar 
esbiaixada per aquesta actitud hostil cap a l’activitat. 
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Si es pot fer l’activitat amb un programa de full de càlcul, les operacions bàsiques es farien 
d’una forma ràpida i sense errors per part dels alumnes, que es dedicarien en tot moment a 
l’anàlisi dels resultats. Aquesta possibilitat hauria d’anar acompanyada d’una digitalització per 
part del professor dels materials que s’usin en aquesta activitat, per tal que els alumnes tampoc 
haguessin d’emprar el seu temps en el disseny de les taules amb el seu programa de full de 
càlcul, una tasca per a la qual potser no estiguin del tot preparats. 

PRÀCTIQUES (resoltes): 

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)  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=104267
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L’economia catalana creix un 1,2% interanual al quart trimestre i un 0,1% l’any 2010 

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 209726 

2009 115387 34515 46169 11165 207236 

2008 119548 32055 56001 7576 215180 

2007 116817 29044 58059 5615 209535 

2006 109368 26283 53438 7302 196391 

2005 101413 24112 46695 8509 180729 

2004 93851 22073 42109 10068 168101 

2003 86545 19773 38316 10698 155332 

2002 81263 18127 34881 10475 144746 

2001 76301 16739 32511 10158 135709 

2000 71437 15469 30157 9218 126281 

Font: Idescat 
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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 209726 166’08 1’20% 

2009 207236 164’11 -3’69% 

2008 215180 170’40 2’69% 

2007 209535 165’93 6’69% 

2006 196391 155’52 8’67% 

2005 180729 143’12 7’51% 

2004 168101 133’12 8’22% 

2003 155332 123’01 7’31% 

2002 144746 114’62 6’66% 

2001 135709 107’47 7’47% 

2000 126281 100’00 

  

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

Fent la resta entre el nombre índex de l’any que vulguem i el nombre índex de l’any 2000. Per 
exemple, si volem saber el creixement del PIB entre els anys 2000 i 2006 restem 155’52 a 100 i 
veiem que entre l’any 2000 i 2006 el PIB ha crescut un 55’52 %. 

Vés a l’Institut d’Estadística de Catalunya
8
 i compara les dades de creixement amb les que 

observes. Què hi veus? 

El creixement del PIB és superior al que reflecteix les dades de l’Idescat. En aquest cas es 
registra un creixement addicional que ens infla les dades de creixement tal i com les estem 
estudiant. 

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. 

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. 

                                                           
8
 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


Alfabetització financera:un element clau per la formació dels ciutadans del segle XXI Pàgina 35 
 

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 209726 166,08 137,58 152439 120,71 0,10% 

2009 207236 164,11 136,08 152287 120,59 -4,20% 

2008 215180 170,40 135,36 158963 125,88 0,10% 

2007 209535 165,93 131,95 158804 125,75 3,30% 

2006 196391 155,52 127,75 153731 121,74 3,80% 

2005 180729 143,12 122,03 148103 117,28 3,20% 

2004 168101 133,12 117,13 143511 113,64 3,70% 

2003 155332 123,01 112,24 138390 109,59 3,30% 

2002 144746 114,62 108,04 133969 106,09 2,60% 

2001 135709 107,47 103,93 130575 103,40 3,40% 

2000 126281 100,00 100,00 126281 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. 

 

Els preus fan augmentar les dades del PIB català, es veu clarament com el PIB nominal està 
sempre per sobre del PIB Real. Per tant es pot afirmar que, d’una manera general, els preus 
augmenten al llarg del temps i, en conseqüència, també podem dir que la tendència és 
inflacionista. 
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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. 

 

3.4. Una proposta alternativa: creació d’una matèria en format d’optativa o 

crèdit variable 

Sent conscients de la dificultat que hi ha per part dels professors de fer encabir aquestes 
activitats extraordinàries en la programació didàctica anual a causa de la manca de temps, 
existeix una altra possibilitat per a què els alumnes d’ESO puguin treballar tots els conceptes 
econòmics i financers que necessitaran durant la seva vida futura i que, en conseqüència, 
també han de formar part de la seva formació. 

La creació, des del departament de Matemàtiques, d’una assignatura on s’ofereixin activitats de 
matemàtica financera i de matemàtica aplicada a l’economia al llarg del curs pot cobrir 
aquestes mancances evidents de temps i alhora aprofundir més en aquests temes del que es 
podria aprofundir en sessions estàndard de l’assignatura de Matemàtiques. 

Com hem vist a les guies de les activitats, la relació amb l’assignatura de Ciències Socials és 
molt estreta, per tant, es podria considerar molt seriosament crear aquest nou crèdit variable 
amb el departament responsable de les Ciències Socials o, si n’hi ha, amb el departament 
d’Economia de l’institut, fet que remarcaria la interdisciplinarietat del projecte. 

Seria convenient que aquesta assignatura no es fes abans de segon d’ESO i molt recomanable 
que es cursés a tercer: La raó es deu a que els alumnes de primer i segon d’ESO encara no 
estan totalment preparats per poder fer una anàlisi mínimament crítica d’alguns aspectes que 
es tractarien en aquest curs, la qual cosa limitaria molt els continguts que es podrien treballar 
de la forma desitjable. 

Per altra banda, tornant amb els criteris de PISA, es considera que un alumne està preparat per 
assolir aquest coneixements als 15 anys, de manera que no creiem inadequat situar el curs 
òptim per a aquesta assignatura a tercer d’ESO. 

L’assignatura començaria pels conceptes més bàsics (pressupostos, impostos...) i aniria 
augmentant la dificultat fins arribar a requerir de l’alumne unes anàlisis elaborades dels 
aspectes més avançats que se’ls oferiran de la matèria (creixement i benestar econòmic, 
desenvolupament, interessos...). 

No és la intenció d’aquest treball oferir una programació completa d’aquesta nova assignatura, 
només es pretén donar les primeres idees per tal d’oferir al professorat la possibilitat de poder 
fer quelcom diferent que inclogui uns temes que cada cop són més necessaris i que no es 
solen incloure explícitament en el currículum ni de matemàtiques ni de cap altra assignatura. 
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4. Resultats 

Per analitzar els resultats d’aquestes activitats, vaig tenir el plaer de poder implementar 
l’activitat titulada Paguem les factures. Gestió dels impostos. a un grup de segon d’ESO on vaig 
realitzar el meu Pràcticum. Des d’aquest treball agraeixo als professors responsables de 
l’assignatura de matemàtiques d’aquell curs la seva disposició i ajuda en tot moment de la 
implementació. 

4.1. Implementació d’una activitat a l’aula 

Tot i que l’activitat completa està plantejada per a dues sessions, les limitacions temporals em 
van obligar a reduir aquesta activitat a una sessió més una reflexió dels alumnes a casa seva. 

El dia anterior a la implementació, vaig demanar als alumnes que portessin una factura del 
consum d’aigua o del consum elèctric. Per a motivar aquesta tasca, que considerava molt 
necessària per poder començar el fil de la classe, vaig trobar adient premiar amb una nota 
positiva l’actitud dels alumnes que portessin la factura. Els resultats van ser més que evidents, 
el 95% de la classe va portar una factura. Per la meva part, i per completar l’explicació vaig 
portar una nòmina senzilla on vaig destacar la quantitat d’IRPF que pagava. 

El dia de la implementació, en primer lloc, vaig fer una petita explicació del que s’anava a fer, 
amb la intenció de que els alumnes tinguessin clar que anaven a participar en una prova del 
meu Treball Final de Màster, pel qual demanava la màxima atenció i implicació. La seva ajuda 
em seria molt important.  

Un cop van estar repartits els dossiers, els alumnes van començar responent el qüestionari 
final. Per a completar-lo, vaig demanar la màxima sinceritat i l’explicació dels conceptes tal i 
com els coneixien ells, amb les seves pròpies paraules i sense cap tipus de penalització en cas 
d’error, perquè m’interessa més tenir clar què saben i què no saben en matèria d’impostos. 
Alguns alumnes estaven molt atemorits perquè no sabien massa, però també m’interessava 
que hi haguessin avaluacions inicials amb poques respostes o fins i tot en blanc, ja que aquest 
cas reforça la hipòtesi compartida des dels organismes econòmics estatals i internacionals i 
expressada en altres apartats d’aquest treball. 

Finalitzat el qüestionari inicial, em vaig disposar a fer l’explicació. Vaig iniciar aquesta explicació 
fent una petita repassada a les factures. Als alumnes els vaig fer veure que aquestes factures 
tenien una línia que posava IVA, un percentatge i un import. A partir d’aquest cas vam veure 
què significava allò de l’IVA. Així vaig poder introduir el tema dels impostos, on vaig explicar 
que, per cobrir totes les despeses que feia un estat, el govern d’aquest estat havia de finançar-
se d’alguna forma. Una d’aquestes formes era la recaptació d’impostos. 

Aquesta idea ja va generar el primer debat, com bé es sap, l’administració pública s’està 
ajustant a marxes forçades a aquest nou context de crisi a base de retallades, que tenen molta 
repercussió en els mitjans de comunicació. Aquesta realitat no és aliena als alumnes de segon 
d’ESO i van començar a fer comentaris totalment lògics i adients amb el tema que estàvem 
tractant. En primer lloc, em preguntaven per què recaptaven impostos i després retallaven, 
altres per l’altra banda no s’acabaven de creure la utilitat de recaptar impostos. Això sí, en cap 
moment van considerar que els serveis dels que ells gaudeixen, en concret l’educació pública 
que estan rebent, en cap moment es podien imaginar que l’haguessin de pagar ells mateixos, 
pel simple fet de ser pública. Aquesta consideració està bastant estesa en l’imaginari popular, 
es sap que els impostos costegen els serveis públics però no estan massa clares les 
implicacions que pot tenir deixar de pagar aquests impostos. 

El petit debat es va anar allargant fins al punt que una alumna va arribar a qüestionar en veu 
alta què passaria si el sistema fora anarquista, un fet que em va sorprendre i alhora em va 
alegrar, l’objectiu de fer reflexionar als alumnes, tenint en compte que encara tenen molt poc 
bagatge en el tema polític i tot el que saben ho saben pel que han vist als mitjans o han sentit 
en el seu entorn, s’estava complint. Arribats a aquest punt, ja vaig emplaçar una possible 
continuació de la discussió per al final de la classe, perquè el nostre temps ja era prou limitat. 



Alfabetització financera:un element clau per la formació dels ciutadans del segle XXI Pàgina 38 
 

Durant l’explicació també van sorgir preguntes molt interessants, un alumne quan explicava 
l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) em va preguntar si existien persones 
que no foren físiques. Em va semblar una pregunta molt interessant, els temes jurídics no es 
treballen a les aules i són temes que també apareixen molt sovint en la vida quotidiana dels 
nostres alumnes. Li vaig respondre que sí, existien les persones jurídiques (com per exemple, 
una empresa) i pagaven altres impostos, com l’Impost de Societats. També va sorgir el tema de 
l’evasió fiscal (què passa si no paguem els impostos?), una altra pregunta que considero molt 
interessant, perquè l’evasió fiscal és un problema massa habitual en la nostra societat i que 
s’hauria de tractar sense cap mena de tabú. 

Un cop acabada l’explicació teòrica (concepte d’impost, classes d’impostos, què graven i quins 
tipus impositius hi ha), els alumnes van començar a fer les activitats. Aquestes activitats 
estaven previstes per a fer-se d’una forma molt autònoma, amb les directrius molt ben 
marcades per a que no hi hagués cap classe de malentès. No obstant això, anava voltant per la 
classe a la recerca d’algun dubte o d’algun problema dels alumnes. Durant el temps de treball 
autònom, els alumnes van poder realitzar la primera i segona activitats (activitat d’aplicar IRPF 
al salari i activitat d’aplicar IVA al consum elèctric), la resta, juntament amb el qüestionari final, 
l’haurien d’acabar per a deures. 

4.2. Avaluació 

Amb l’avaluació inicial, vaig poder copsar que els alumnes tenien una certa idea del que eren 
els impostos, sobre tot pel que han pogut escoltar a casa, algun alumne esmenta l’escola o els 
mitjans com a font d’informació addicional, però són casos puntuals. 

A l’hora de definir impostos, els que ho poden fer coincideixen a grans trets en el mateix. Un 
impost és una quantitat de diners que paguen les persones per finançar serveis públics 
(biblioteques, escoles públiques, metges, coses per la ciutat/territori, construir carreteres, 
hospitals, obres públiques, satisfer als habitants, obres socials...) 

Entre l’IRPF i l’IVA, els alumnes coneixen molt més l’IVA que l’IRPF. Alguns, fins i tot poden dir 
les seves sigles amb més o menys encert. El tipus de l’IVA que coneixen és l’habitual, del 18%, 
si és que en coneixen algun. Pel que fa a la renda o la declaració de la renda, uns quants 
alumnes han sentit parlar d’ella, a través dels seu entorn familiar, però molt pocs l’han sabuda 
definir i els que ho han fet han coincidit en dir que són les despeses que fa la gent en un any, 
una altra alumna va dir, que és un moment de l’any on els treballadors paguen molts impostos. 
Aquestes respostes estan clarament influenciades per l’entorn més proper dels alumnes i d’allò 
que escolten a les seves cases. 

Tot seguit, adjuntem algunes respostes que il·lustren aquesta anàlisi de l’avaluació inicial: 
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Els exercicis estan fets d’una forma molt correcta, ja que estaven molt dirigits i no presentaven 
cap dificultat. Sembla que els alumnes han entès tant el treball amb funcions com l’efecte dels 
impostos. 

A destacar pel costat negatiu en la resolució dels exercicis es presenten tres problemes, el 
primer té a veure amb la temporització, els alumnes no van poder-ho acabar a classe i alguns 
no ho van fer a casa i van entregar només la feina que portaven feta en aquell moment. Cal 
afegir que fins el moment, tot el que havien realitzat havia sigut realitzat d’una forma correcta.  

El segon problema correspon a la capacitat de raonar dels alumnes, que és molt minsa en 
alumnes de segon d’ESO. Les respostes que requerien una mica de reflexió per part dels 
alumnes, tot i estar força dirigides, alguns no ho han sabut respondre. Finalment, també es 
veuen mancances en interpretació de problemes, pot ser per problemes en el redactat o per 
problemes estructurals en els alumnes en la seva capacitat d’interpretació 

El qüestionari final, d’avaluació de l’activitat té dues parts. En la primera part els alumnes fan 
una introspecció sobre què han aprés i com els pot servir això que han aprés. Els conceptes 
que més han sortit a l’hora de l’avaluació són impost, IRPF, IVA, els diferents tipus de l’IVA, 
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trams de la factura d’aigua i renda. Les respostes sobre la seva utilitat en general són positives, 
però són variades en la concreció de la utilitat: per la seva vida futura, els alumnes consideren 
un aspecte important tenir coneixements bàsics sobre impostos o consum responsable dels 
recurs. També consideren important la realització d’aquesta activitat per una possible futura 
dedicació laboral als aspectes financers. 

Tot seguit adjuntem alguns aspectes de respostes que han donat els alumnes en l’apartat de 
resposta oberta sobre l’opinió sobre l’exercici: 
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La valoració dels alumnes de l’activitat és, en general, positiva. Es va fer una enquesta de 6 
afirmacions sobre les quals els alumnes havien de donar la seva opinió assenyalant una de les  
tres opcions que tenien per poder contestar: Molt d’acord, Força d’acord i Gens d’acord. 

A la primera qüestió, El que hem fet a classe em servirà per comprendre millor les notícies: els 
alumnes van respondre tots de forma positiva, un 57% va dir que estava força d’acord per un 
43% que va dir que estava molt d’acord, això significa que l’objectiu de donar informació útil per 
a la vida quotidiana està prou assolit. 

La segona afirmació, No s’ha de tractar temes com l’economia a classe de matemàtiques, no 
tenen res a veure: la gran majoria de la classe (71%) està en desacord, però alguns també 
expressen un petit (22%) o gran (7%) grau de convenciment sobre aquesta afirmació. Fet que 
fa reflexionar, perquè no tots els alumnes han sabut veure les possibilitats interdisciplinàries 
d’aquesta matèria i, en concret, la seva relació amb les matemàtiques. Caldria aprofundir més 
en aquest aspecte i saber les causes que fan als alumnes no relacionar les matemàtiques amb 
l’economia. 

Pel que fa a la tercera, Aplicar les matemàtiques a exemples concrets com ara les factures 
m’ha ajudat a entendre millor el tema de funcions: els alumnes són força positius. La meitat de 
la classe està molt d’acord, fet que destaca que, a més d’aprendre els conceptes econòmics, 
treballen temes propis de currículum de matemàtiques, fet que destaca la relació entre les 
matemàtiques i l’economia. La resta dels alumnes estan força d’acord (43%), només un 7% no 
n’està gens 

La quarta afirmació, Puc dir que m’he divertit fent els exercicis d’avui a classe: reflecteix el grau 
de satisfacció dels alumnes, la gran majoria d’alumnes hi estan força d’acord (71%), uns altres 
estan molt d’acord (15%) i hi ha un petit grup en desacord (7%). Un alumne va explicitar que no 
es va divertir, però que li va agradar aprendre coses noves. Aquí s’observa la valoració positiva 
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que donen els alumnes a activitats innovadores que trenquen amb el ritme habitual de la classe 
i és un esperó a introduir varietat en els temaris, per mantenir l’hàbit de treball dels nostres 
alumnes. 

La cinquena qüestió, tractada com a La classe d’avui m’ha despertat interès per aprendre més 
coses sobre economia: busca saber quin és el grau d’interès sobre els temes econòmics. Per la 
resposta oberta sabem que els troben útils, però això tampoc és indicatiu de trobar-los 
interessants, de fet, un 30% de la classe no els troba interessants. Encara que la majoria els 
troba força (50%) o molt (15%) interessants. Un alumne va comentar que els trobava poc 
interessants i va afegir a aquesta opció a l’enquesta. 

La sisena, Crec que caldria repetir exercicis d’aquest tipus més sovint: va en consonància amb 
les anteriors, majoria a favor, molt (42%) o força (36%), però més veus que en altres qüestions 
en contra (14%), un altre alumne també es va permetre l’opció d’incloure l’opció Poc d’acord 
per respondre aquesta qüestió. Podem dir que als alumnes els va agradar variar de la típica 
classe per a fer exercicis més contextualitzats que, a més, aporten una utilitat que ells troben 
evident, però no tots conclouen que el tema econòmic sigui el més adequat per a aquestes 
activitats. 

4.3. Propostes de millora 

Després d’avaluar la marxa de l’exercici, es poden treure unes conclusions prou àmplies que 
ens permetrien corregir, ampliar i millorar l’activitat que vam treballar amb els alumnes.  

En primer lloc, cal dir que el dossier es va repartir tot unit, amb el qüestionari inicial i el final 
adjunts al dossier d’activitats. A l’hora de respondre el qüestionari inicial, alguns alumnes van 
mirar el marc teòric que tenien al full següent per respondre, amb el biaix que això representa 
sobre les respostes sinceres i sense cap referència escrita. Per evitar aquesta desviació dels 
resultats del qüestionari, seria recomanable no repartir el dossier d’activitats fins acabar i 
recollir els resultats de l’avaluació inicial. Una altra opció que, de ser possible, seria fins i tot 
més recomanable tractaria de passar aquest qüestionari inicial en una sessió prèvia a la de la 
realització de l’activitat, a fi de poder recollir els coneixements previs amb anterioritat i poder 
reflectir els resultats en els exercicis que es preparen, per aconseguir en aquest cas una acció 
formativa més interessant. 

També destaca la manca de capacitat de reflexió individual dels alumnes. Els alumnes estan 
molt acostumats a seguir les explicacions del professor i no introduir ni un borrall de valoració 
crítica d’allò que estan fent. La costum és posar allò que vol escoltar el professor perquè així 
s’aprova. Canviar aquesta dinàmica durant un dia i en una sola activitat és molt difícil, per això 
és molt recomanable, en finalitzar aquest dossier, dedicar uns minuts al debat i la reflexió 
comunitària. Els alumnes amb més capacitats de reflexió podran estirar d’aquells que encara 
no la tenen tan desenvolupada, això sempre i quan el professor sàpiga dirigir correctament la 
classe cap a aquesta tendència. Amb un bon debat, els alumnes seran capaços de mostrar-se 
més reflexius i poder arribar a conclusions molt interessants i enriquidores. 

Els alumnes es fan preguntes per exemple, quan se’ls demana opinió sobre un tema com la 
despesa d’aigua es pregunten, amb raó, per què una família nombrosa ha de pagar més en 
termes absoluts que una llar amb dos membres. Si aquestes preguntes no tenen una resposta 
clara, es poden portar a debat, sempre en uns termes respectuosos i cercant treure alguna 
conclusió clara, amb ajuda del professorat. 

Finalment, és molt important que els alumnes es sentin atesos, aquestes activitats són 
autònomes, però la funció del professor és donar aclariments als possibles dubtes que puguin 
sorgir. Aquests dubtes no han de ser només resolts sinó que han de ser després modificats al 
dossier per a que pugui ser més entenedor quan es torni a portar a la classe.  
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5. Conclusions 

Arribats a aquest punt, hem de valorar la feina feta en aquest treball. En primer lloc hem buscat 
posar les bases del que significa l’educació financera segons els experts en pedagogia i 
economia interessats en crear un ensenyament de temes econòmics. Hem vist com des de 
PISA s’està apostant amb força per introduir l’educació financera a les aules, promovent així 
l’alfabetització financera, sota l’argument de la creixent necessitat de formar ciutadans també 
en matèria financera ja que cada cop hauran d’estar més informats en aquests aspectes. Altres 
organismes econòmics i educatius d’àmbit estatal també treballen en la direcció de formar els 
alumnes en matèria financera. 

No obstant això, trobo que la matèria que es tracta no reflecteix completament les necessitats 
de l’alumnat en la seva vida futura. Per això proposo ampliar l’educació financera a altres 
àmbits de l’economia més personal, com podrien ser els pressupostos o el pagament de tributs 
fins a àmbits d’economia global, com la lectura i interpretació de dades macroeconòmiques. 
Unes informacions que els poden ser molt útils en un futur no tan llunyà. 

En aquest sentit, hem proposat tres activitats d’aquest tipus, on les finances passen a un segon 
terme, en primer lloc, perquè ja s’ofereix material suficient en el recull de materials que s’aporta 
en aquest treball i en segon lloc perquè, en consonància amb el que busca aquest treball, es 
volen aportar materials nous que encara no s’hagin ofert. En la memòria d’aquest treball es 
trobaran les guies per al professor d’aquestes tres activitats, mentre que s’ha creat un annex 
per a presentar dossiers que es poden oferir als alumnes per a treballar durant les activitats. 

Cal dir també que les activitats preparades parteixen d’uns supòsits molt forts i estan molt 
simplificats, ja que la intenció no és formar economistes ni homes de negocis, simplement 
volem donar als alumnes una petita intuïció del que signifiquen aspectes clau com els 
ingressos, les despeses, la càrrega impositiva o la renda d’un territori, entre altres. En un àmbit 
superior, aquests exercicis estarien tècnicament mal plantejats, tindrien molts buits que seria 
necessari omplir i, a més, no s’ajustarien completament a la realitat, però per a alumnes de 
secundària penso que aquests exercicis són prou familiars per a poder-los situar en aspectes 
de la seva vida quotidiana i que serveixin per a la seva formació. 

Aquestes activitats, tot i ser presentades en un format tradicional, també poden ser 
digitalitzades i provocar que l’alumne faci ús de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), unes tecnologies a les que no els podem donar l’esquena perquè un 
alumne totalment competent al final de la seva etapa formativa també ha de saber treballar 
correctament amb les TIC i també amb els aspectes propis de l’economia relacionats amb 
aquestes tecnologies. 

He tingut la sort de poder implementar en una aula una d’aquestes activitats i els resultats els 
puc valorar de satisfactoris, tot i la poca disposició de temps, vaig trobar tant uns alumnes com 
uns tutors molt predisposats a col·laborar en aquesta implementació. En general, els alumnes 
van aprendre nous conceptes i la realització de l’activitat es considera útil per a un futur no 
gaire llunyà, independentment del seu gust personal per l’economia, matèria que per la seva 
càrrega en continguts matemàtics pot presentar aversió en alguns alumnes. És la nostra feina 
com a docents interessats en la transmissió dels coneixements matemàtics cercar la forma de 
transmetre aquests coneixements. 

Un dels grans avantatges que presenta aquest tipus d’activitats és la relació de les 
matemàtiques amb altres assignatures de l’Educació Secundària Obligatòria, fet que remarca la 
seva capacitat de ser unes activitats interdisciplinàries, característica molt valorada en 
l’actualitat. No només parlem de la formació en matemàtiques d’un alumne, formació que no 
deixem al descobert, perquè tal i com s’ha pogut demostrar en els resultats, també ajuda a 
treballar els conceptes estrictament curriculars de les matemàtiques. 

Aquest treball cerca donar una visió global del que ha de ser l’alfabetització financera, un tema 
que ocuparà els debats educatius ben aviat, amb la seva aparició com a matèria avaluable a 
les proves PISA. Per això des d’aquestes conclusions animo al professorat a fer-ne ús, en 
primer lloc perquè aporta una sèrie de coneixements dels quals els alumnes van molt mancats i 
que els seran molt necessaris quan, ja d’adults, hagin de fer operacions tan habituals com 
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demanar un crèdit o una hipoteca, arribar a final de mes, fer la compra o saber amb quina 
quantitat s’ha d’incrementar el seu sou si se li ajusta amb les dades de l’Índex de Preus de 
Consum. Així mateix, aquest convenciment està reforçat per la recent tendència, cada cop 
major de donar importància als continguts econòmics en general i financers en particular per 
part de les institucions educatives i econòmiques. Podem assegurar que, en un temps, a més 
d’aquesta utilitat evident, els continguts econòmics poden arribar a formar part del currículum 
de l’ESO d’una forma més important. 

Per a mi, realitzar aquest treball ha sigut tot un orgull, perquè m’ha permès aglutinar les dues 
formacions que han configurat la meva educació superior: Economia i Matemàtiques. Com a 
llicenciat en economia i estudiant del Màster de Formació de Professorat de Secundària en la 
seva especialitat de Matemàtiques considero que aquest treball reflecteix d’una forma molt 
evident els coneixements adquirits en ambdues matèries de forma combinada. Espero que 
aquest treball sigui d’utilitat per a aquells que el llegeixin i pugui esdevenir una eina d’ajut a 
professors per a poder emprar les seves activitats i, per què no, animar-se a crear-ne de noves 
per tal d’anar fent poc a poc més gran el banc de materials útils per a treballar l’educació 
econòmica i financera. 
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