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Introducció 
 
Els principals conceptes o idees que hauríem de transmetre als alumnes de secundaria haurien 
de ser sobretot útils a la seva vida quotidiana. Hem de proporcionar els mitjans als alumnes per 
poder aplicar les matemàtiques a una determinada situació i a demès hem de transmetre saber 
fer un bon us de les dades per la seva posterior interpretació. 
 
Les matemàtiques son un fet molt present a la nostra societat i per això hem de treballar-la a 
l’aula i considerar les seves aplicacions al nostre entorn. Els camps d’aplicació de les 
matemàtiques son molts, i és una eina bàsica en diferents àrees del coneixement.  
 
La finalitat fonamental de l’ensenyament de les matemàtiques és el desenvolupament de la facultat de 
raonament i d’abstracció. S’ha de pretendre que, al final de l’etapa, els alumnes puguin aplicar les 
seves capacitats de raonament a diferents contextos, tant reals com d’altre tipus. 
 
Amb aquest dossier de noticies el que pretenc sobretot és que l’alumne desenvolupi les seves pròpies 
estratègies en la resolució de problemes, fent que l’aprenentatge esdevingui realment significatiu i 
afavoreixi l’adquisició de competències bàsiques. Sobretot s’ha de considerar com un dossier obert 
en el que els problemes plantejats sobre les noticies és poden agafar com a guia per plantejar altres 
problemes amb altres noticies del moment, hi ha 16 problemes en lloc de 20 com deia a la proposta 
inicial degut a la limitació de l’extensió de la memòria del TFM. 
 
Encara que el nivell de dificultat del conceptes matemàtics dels problemes és molt senzill (2on i 3er 
d’ESO), és podria plantejar com una assignatura optativa a 4art d’E.S.O. ja que durant les pràctiques 
he detectat en els alumnes, la manca d’una visió global de les matemàtiques i la pèrdua dels 
coneixements previs. És a dir, el seu aprenentatge no és significatiu. Ja que mentre és treballa un 
tema, son capaços de fer les activitats d’aquell tema i resoldre problemes complicats plantejats amb 
termes matemàtics, però si per la resolució es necessari aplicar qualsevol concepte d’un tema 
anterior, és bloquejant. És veuen amb dificultats per modelitzar un problema, sobretot quan és troben 
davant d’un enunciat d’un cas real; i no veuen altre aplicació per resoldre un problema que lo que en 
aquell moment estan estudiant.  
 
Els problemes son basats en notes de premsa i retalls de publicitat en els que es treballa a partir d’ 
unes dades que poden extreure de les noticies i dels retalls, i es proposen una sèrie de qüestions a 
resoldre. Son qüestions quotidianes que encara que actualment no els preocupen en un futur segur 
que si que els preocuparà i serà profitós saber resoldre.  
 
Paral�lelament, els problemes ens permeten treballar la lectura i anàlisi d’un text per tal d’extreure les 
dades que en ell hi ha expressades. La comprensió oral és un dels elements a desenvolupar en les 
Competències Bàsiques del currículum. Per altra banda les noticies  tenen un caràcter  transversal ja 
sigui amb les ciències socials, com ciències del medi contemporani, educació física...s’ofereix per tant 
com una oportunitat per a realitzar algun treball en conjunt amb aquesta assignatura. En cada un dels 
problemes he indicat el nivell i la unitat didàctica en que es podria enquadrar. 
 
Quan mirem els diaris i hi trobem titulars d’aquesta mena: evolució dels accidents de trànsit en 
menors de 25 anys; situació dels indicadors econòmics del país; aficions dels joves catalans de 
14 a 16 anys...Totes aquestes informacions apareixen acompanyades de taules i gràfics. 
Aleshores ens plantegem: 

- Conèixer el procés seguit per confeccionar aquestes notícies. 
- Interpretar i elaborar taules com les que apareixen en el diari. 
- Interpretar i elaborar gràfics d’estudis estadístics. 

 
L’estadística és la part de les Matemàtiques que estudia la manera de recopilar, ordenar i 
analitzar dades, procedents d’observacions de fenòmens col�lectius, per tal d’extreure’n 
conclusions. Però abans de realitzar un estudi estadístic, hem de tenir clar a qui va adreçat i què 
volem estudiar. 
 
Alhora d’analitzar les noticies però no m’he centrat en l’estadística i he intentat treballar diferents 
parts del currículum com numeració i càlcul, espai i forma, canvi i relacions. Encara que el nivell de 
dificultat de les operacions matemàtiques és molt bàsic sobretot és vol comprovar que saben buscar e 
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identificar les dades que és demanen i treballar amb elles ja sigui calculant  percentatges, fent 
conversions de canvi, com a variables d’equacions...o treballant la lògica. M’he adonat a l’hora de fer 
les pràctiques a l’escola que conceptes bàsics estaven oblidats i que és necessari anar augmentant el 
nivell de dificultat de les tasques a mesura que els alumnes van aprenent, i això afavoreix que 
aquests hagin d’anar actualitzant els seus coneixements. 
 
En els últims problemes he intentat treballar els conceptes bàsics de l’estadística.  
 
En tots els problemes el que és pretén és que l’alumne al final sigui capaç de: 
- valorar críticament l’ús dels llenguatges gràfic i estadístic en informacions i argumentacions 
socials, polítiques i econòmiques. 
-    organitzar la informació per facilitar la resolució dels problemes. 
-  adquirir l’hàbit de ser ordenat i clar en la presentació de dades i resultats relatius a 
observacions i enquestes. 
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Definició i context del problema 
 
Didàctica dels problemes 
 
PROBLEMA 1 : Publicitat “enganyosa”. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc de 
mesura i numeració i càlcul.  
L’objectiu bàsic de l’activitat és potenciar la comprensió de les magnituds (adonar-se que en un minut 
no es poden recórrer 4 km) i desenvolupar agilitat en la manipulació de nombres, magnituds i les 
seves unitats (jugar amb velocitat/espai/temps). 
 
PROBLEMA 2 : Publicitat Mobiliari d’oficina. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcul.  
L’objectiu principal és entendre els condicionats donats (oferta només aplicable si....) i incrementar la 
capacitat de manipular preus, percentatges, descomptes, etc en una situació de la vida quotidiana 
com pot ser comprar aprofitant una oferta donada.  
 
PROBLEMA 3 : Señales desconocidas. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcul i te conexiones amb altres blocs matemàtics com l’estadística. 
L’ objectiu  bàsic  es aprendre a  llegir detalladament  un enunciat i  extreure’n el  màxim d’informació,  
posteriorment organització de la informació per escrit. Construcció de taules en la lectura de l’enunciat 
per classificar la informació que ens donen. Resoldre problemes reals que impliquin una regla de tres i  
percentatges. Obtenció de dades a partir d’altres dades.  
 
PROBLEMA 4 : La venta de viviendas sube en el cuarto trimestre por primera vez en tres años 
El Pais 8 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2n d’ESO. Es podria enquadrar dins el bloc de canvi i 
relacions, en la unitat didàctica on es treballi tot el tema de percentatges i representació gràfica de 
valors.  
Els apartats inicials del problema es dediquen a treballar els percentatges, però mitjançant l’anàlisi del 
que ens està dient l’article. No es tracta d’una aplicació directa del percentatge que ofereix com a 
dada l’article, sinó del plantejament del que significa. En algun cas comportarà el plantejament d’una 
equació de primer grau que hauran de solucionar.  
Tot plegat pot permetre als alumnes assimilar el significat de les paraules augment o caiguda d’un 
determinat valor respecte l’anterior i com trobar aquest últim en funció de la caiguda o augment. Als 
últims apartats del problema es demana la representació gràfica de les dades per a poder visualitzar 
tot el que han estat calculant prèviament.  
Paral�lelament, aquest problema permet treballar la lectura i anàlisi d’un text per tal d’extreure les 
dades que en ell hi ha expressades. La comprensió oral és un dels elements a desenvolupar en les 
Competències Bàsiques del currículum.     
 
PROBLEMA 5 : Enric es gasta 11.000 euros en xampany en quatre hores. 
El Periódico 13 Abril 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat entre 3 d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc de canvi i 
relacions, en la unitat didàctica on es treballi tot el tema de sistemes d’equacions de primer grau. 
Mitjançant un cas real en el qual apareixen dos variables que combinades generen un altre valor, 
s’aprofita per a treballar el plantejament d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites a partir 
d’un problema.  
Per altra banda es treballa la competència artística i cultural ja que apareix en l’últim apartat la 
conversió a lliures esterlines, una moneda que potser no coneixen. Es pot aprofitar aquest moment 
per parlar sobre les monedes i els factors de conversió.  
 
PROBLEMA 6 : L’ analista de Medi Ambient aconsella no flexibilitzar el límit de 80 Km/h. 
El Periódico 15 Abril 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc de canvi i 
relacions, en la unitat didàctica on es treballi tot el tema de representació gràfica.  
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A partir de diferents gràfics presentats a l’article, es poden treballar aspectes com la creació de la 
taula de valors a partir del gràfic, els conceptes de creixement i decreixement, màxims i mínims, etc... 
tambè es pot introduir el concepte de funció definida a trossos o per intervals encara que sigui molt 
per sobre.   
Per altra banda s’aprofita per a que a partir de les dades del gràfic, busquin tants per cents i 
diferències entre intervals. Aquest aspecte també es troba dins el bloc de canvi i relacions.  
Aquest article té un caràcter transversal, doncs parla de temes de contaminació, aspecte segurament 
treballen en altres assignatures com ciències del medi contemporani. S’ofereix per tant com una 
oportunitat per a realitzar algun treball en conjunt amb aquesta assignatura.  
 
PROBLEMA 7 : Trias avisa de que “se cuelan” 35 personas en el Metro por minuto. 
La Vanguardia 16 Abril 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc de 
numeració i càlcul. 
Bàsicament el que es pretén amb l’exercici és “fer números”, que els alumnes prenguin consciència 
del que pot significar econòmicament el titular d’una noticia. Amb el cas escollit es pot comprovar que 
una afirmació tan banal com 35 persones per minut, es converteix en milions d’euros al cap d’un any.  
D’aquesta manera es treballen competències com l’artística i cultural, o la matemàtica.  
Mitjançant l’exploració d’aquest cas real podran valorar en primera persona el que els números de 
l’article signifiquen en la realitat.  
 
PROBLEMA 8 : Mònica Aguilera, vencedora en la Marathon des Sables, rememora la seva 
aventura de 250 quilòmetres pel Sàhara. 
El Periódico 16 Abril 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat entre 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc d’espai i 
forma, com a activitat dintre la unitat didàctica de polígons. 
Al principi es treballa el tema dels polígons regulars i les seves propietats. A continuació es posa en 
pràctica el teorema de Pitàgores per a trobar els valors demanats. Per últim s’inclou un apartat en el 
qual treballen aspectes del bloc de numeració i càlcul.  
Paral�lelament estem reforçant el treball de les competències bàsiques com la matemàtica i la social i 
ciutadana, així com l’artística i cultural. Hi hauria la possibilitat, al tractar-se d’un article sobre les 
maratons, de vincular aquesta activitat amb algun tema d’educació física, i dotar així de certa 
transversalitat a l’exercici.  
 
PROBLEMA 9 : Patrimonio en tiempos de crisis.  
Vanguardia 22 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcul i te connexions amb altres blocs matemàtics com canvi i relacions i tambè te connexions amb 
les ciències socials (activitats econòmiques). 
Els apartats inicials del problema es dediquen a treballar els percentatges, però mitjançant l’analisi del 
que ens està dient l’article. L’objectiu  bàsic  es aprendre a  saber que és un pressupost, diferents 
tipus de costos que el formen (costos fixes  i costos variables). A partir d’un pressupost  donat fer-ne 
un altre variant alguna de les partides. En un futur els serà  útil saber fer un pressupost de l’economia 
familiar. El nivell de dificultat de les  operacions matemàtiques és  molt senzill, l’objectiu és que 
apreguin a l’organització de la informació per escrit i la construcció de taules. 
 
PROBLEMA 10 : SEAT quiere aprovechar la marca Barcelona para crecer. 
Vanguardia 25 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat entre 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc de canvi i 
relacions, en la unitat didàctica on es treballi tot el tema de sistemes d’equacions de primer grau. 
Mitjançant un cas real en el qual apareixen dos variables que combinades generen un altre valor, 
s’aprofita per a treballar el plantejament d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites a partir 
d’un problema.  
Aquest article té un caràcter transversal, doncs parla de Beneficis, Inversions, Producció...conceptes 
de economia que estàn dintre les ciències socials. Paral�lelament permet treballar la comprensió oral, 
la lectura i anàlisi d’un text per tal d’extreure les dades que en ell hi ha expressades, ja que en ell 
podem detectar confusió en la informació que volen donar les gràfiques.  
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PROBLEMA 11 : Qui pagarà l’ IVA?  
AVUI 29 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcul i te connexions amb altres blocs matemàtics com canvi i relacions i tambè te connexions amb 
les ciències socials (activitats econòmiques). 
El nivell de dificultat de les  operacions matemàtiques és  molt senzill, l’objectiu bàsic és que apreguin 
a l’organització de la informació per escrit i saber plantejar el problema per donar una resposta 
raonada. Al primer apartat no han de fer càculs sino que mitjançant l’analisi del que ens està dient 
l’article dona una resposta lògica per demostrar que han entes de que parlar el text. En els altres 
apartats podem trobar conexions amb numeració i càlcul i per altra banda es treballa la competència 
artística i cultural ja que apareix en l’últim apartat la conversió en divises i com podem afectar les 
fluctuacions del tipus de canvi de diferent manera al poder adquisitiu dels ciutadans dels diferents 
païssos.  
 
PROBLEMA 12 : L’atur es dobla en dos anys i ja frega les 600.000 persones.  
AVUI 30 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcul i te connexions amb altres blocs matemàtics com l’estadística.  
L’ objectiu  bàsic  es semblant al problema 3, però el nivell de dificultat de comprensió i resolució es 
superior. Han d’aprendre a  llegir detalladament  un enunciat i  extreure’n el  màxim d’informació,  
posteriorment organització de la informació per escrit i fer el gràfic. Construcció de taules en la lectura 
de l’enunciat per classificar la informació que ens donen. Obtenció de dades a partir d’altres dades. 
Resoldre problemes reals que impliquin una regla de tres i percentatges on la dificultat és trovar les 
dades amb les que s’han de fer els càlculs. 
 
PROBLEMA 13 : Zapatero plantea un despido de 25 dias.  
El Mundo 13 Abril 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins del bloc numeració 
i càlcu i tambè te connexions amb les ciències socials (activitats econòmiques). 
L’objectiu principal és saber plantejar l’enunciat i saber quins càlculs s’han de realitzar per la pressa 
de decisions. Veuran com en una mateixa situació es poden pendre decisions diferents depenent dels 
condicionants, cal raonar i fer números, sino podriem pendre decisions equivocades. En moltes 
situacions de la vida quotidiana és important que raonin abans d’actuar i que no es deixen portar pel 
primer impuls, ja que així evitaran resultats no beneficiosos. 
 
 
PROBLEMA 14 : Más de 12.000 profesores desfilan en una manifestación en Barcelona contra 
Educación. 
Europa Press 17 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat entre 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc d’espai i 
forma, com a activitat dintre la unitat didàctica de polígons. 
Al principi es treballa el tema dels polígons i semblançes amb altres formes geomètriques, desprès 
treballa el càlcul de superficies. Introdueix conceptes bàsics de l’estadística com són les mesures de 
dispersió.  
Paral�lelament estem reforçant el treball de les competències bàsiques com la matemàtica i la social i 
ciutadana, i remarquem l’important que és fer estimacions correctament ja que segons com és 
realitzan es poden donar informacions diferents d’una mateixa noticia.   
 
PROBLEMA 15 : Los madrileños cobran 2.291 euros de media al mes, el segundo sueldo más 
alto del país. 
20 Minutos 17 Març 2010. 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 2on d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc 
d‘estadística.  
Bàsicament el que es pretén amb l’exercici és que els alumnes prenguin consciència de l’utilitat de 
conceptes bàsics de l’estadistica a la vida quotidiana. Introdueix conceptes bàsics de l’estadística, 
com les mesures de centralització. 
Però sobretot pretén demostrar amb el cas escollit, com es pot comprovar abans de fer una afirmació 
quina és la situació millor de dos individus que éstan en dues mostres diferents però amb 
característiques molt semblants. 
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Mitjançant l’exploració d’aquest cas real podran valorar les diferències que hi ha entre les diferents 
comunitats autónomes. 
 
 
PROBLEMA 16 : Middleton podría convertirse en el jugador más veterano en la historia de ACB 
Vanguardia 15 Març 2011 
Aquest problema te un Nivell de dificultat de 3er d’ ESO. Es podria enquadrar dins el bloc 
d‘estadística.  
Bàsicament el que es pretén amb l’exercici és que els alumnes prenguin consciència de l’utilitat de 
conceptes bàsics de l’estadistica a la vida quotidiana. 
Paral�lelament estem reforçant el treball de les competències bàsiques la social i ciutadana, 
remarcant l’important que és preparar-se per al futur per poder tenir una vida professional plena i 
satisfactoria. Posant com exemple que els deportistes d’elit tambè s’han de preparar estudiant ja que 
la seva vida professional com esportista acaba en una edat en la que encara són molt joves per poder 
fer altres coses i sino estant preparats per aquest moment poden perdre el rumb de la seva vida.   
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Descripció de la solució 
 
ENUNCIAT PROBLEMA  1 
 
PUBLICITAT “ENGANYOSA”. 
 
 

 
 
 
 
1) Llegeix aquest retall de diari, 
 
1.a) Respon a la pregunta del lector: a quina velocitat hauria d’anar (en km/h) per arribar al Lidl 
en 1 minut? 
 
1.b) A quina distància del cartell hi hauria de trobar-se el supermercat per poder arribar en 1 
minut, anant a una velocitat mitja de 60 km/h? 
 
1.c) I anant a 45 km/h? 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
1.a) Ha de recórrer 4 km en 1 minut (suposant que no troba cap més cotxe, els semàfors estan tots 
en verd, etc): 

 
1 minut =  1/60 h 
 

hkm

h

km

htemps

kmespai
v /240

60

1

4

)(

)(
===  

 
El cotxe hauria d’anar a 240 km/h 
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1.b) Calculem l’espai que recorre en 1 minut circulant a una velocitat de 60 km/h: 
 
1 minut =  1/60 h 

kmh
h

km
htempshkmvelocitatespai 1

60

1
60)()/( =⋅=⋅=  

 
Anant a una velocitat mitja de 60km/h, el cartell hauria d’estar a 1km del supermercat. 

 
  
 
1.c) Calculem l’espai que recorre en 1 minut circulant a una velocitat de 45 km/h: 

 
1 minut =  1/60 h 

mkmh
h

km
htempshkmvelocitatespai 75075.0

60

1
45)()/( ==⋅=⋅=  

 
Anant a una velocitat mitja de 45 km/h, el cartell hauria d’estar a 750 m del supermercat. 
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ENUNCIAT PROBLEMA  2 
 
PUBLICITAT MOBILIARI D’OFICINA. 
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Catàleg OFIPRIX: 

•  

TWENTY Desde: 145 € 

•  

TWENTY PLUS Desde: 175 € 

•  

AXEDesde: 125 € 

 

•  

STARDesde: 139 € 

 

 

 

 

 

 

 

•  

DONNADesde: 185 € 

•  

YVANNADesde: 209 € 

•  

AIRDesde: 189 € 

•  

HELIOSDesde: 359 € 

 

 



 

La vida quotidiana en els medis, utilitat de les Matemàtiques. 14 

 

 Taula “blanca” : 249€ 
 
 

 Taula “Delta”: 449€ 
 
  

 Taula “Cosmos”: 529€ 
 
 
 
 
 
2) Has de comprar els mobles per una oficina. Segons l’oferta presentada: 
 
2.a) Quin preu mínim ha de tenir la cadira perquè sigui aplicable l’oferta d’1€ per cadascuna de 
les taules del catàleg? 
 
2.b) Quines cadires del catàleg podràs comprar a 1€ si compres la taula “Delta”? 
 
2.c) Quin serà el preu del conjunt “Taula Delta” + “Cadira Air”? 
 
2.d) Quin serà el preu del conjunt “Taula Delta” + “Cadira Helios”? 
 
2.e) T’agrada molt la taula “Cosmos”;hi ha alguna cadira del catàleg que NO puguis comprar a 
1€? Quina? Per què no és aplicable l’oferta?  
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RESOLUCIÓ 
 
 
2.a) Segons l’oferta, la cadira tindrà el preu d’1€ sempre que el seu valor no superi el 60% del valor 
de la taula; per tant el preu mínim de cada cadira per tal de poder aplicar l’oferta, serà el 60% del preu 
de cada taula. Calculem el 60% del preu de totes les taules del catàleg: 
 

Taula Preu (€) 60% preu (€) Preu mínim cadires (€) 

Blanca 249 149,4 149,4 
Delta 449 269,4 269,4 
Cosmos 529 317,4 317,4 

 
 

2.b) La taula “Delta” té un preu de 449€, per tant podré comprar a 1 € les cadires que no superin el 
60% d’aquest preu, és a dir, cadires per sota de 269,4€. 
Totes les cadires del catàleg, excepte el model Helios (359€), compleixen la restricció, per tant ens 
costaràn 1€.  

 
2.c) “Taula Delta” + “Cadira Air”: 

 
Taula Delta: 449€,  
Cadira Air: 189€; el preu de la cadira està per sota del 60% del preu de la taula (269.4€) per 
tant l’oferta és aplicable, el preu total serà: 
 
Preu conjunt = 449€ + 1€ = 450€ 

 
2.d) “Taula Delta” + “Cadira Helios” 

 
Taula Delta: 449€,  
Cadira Helios: 359€; el preu de la cadira està per sobre del 60% del preu de la taula (269.4€) 
per tant l’oferta NO és aplicable, el preu total serà: 
 
Preu conjunt = 449€ + 359€ = 808€ 

 
2.e) La taula “Cosmos” té un preu de 529€, el seu 60% és 317,4€. L’única cadira del catàleg que té un 
preu superior a 317,4€ és el model Helios. Per tant NO podré comprar a 1€ el model Helios. 
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ENUNCIAT PROBLEMA  3 
 
 
NOTICIA DE PREMSA: LA VANGUARDIA 16 Abril 2010. 
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3) A partir de les dades de la notícia, omple la taula següent. Marca en negrita les dades que 
has obtingut directament del text. 
 
 

SENYAL 

Nombre 
persones que 
coneixen el 

senyal 

Nombre de 
persones que 
NO coneixen 

el senyal 

% persones 
coneixen el 

senyal 

% persones 
que NO 

coneixen el 
senyal 

Prohibit passar sense 
aturar-se 

    

Perill: visibilitat reduida     

Direcció prohibida     

Aturada obligatòria (stop)     

Perill: circulació en 
ambós sentits 

    

Fi limit velocitat 30km/h     

Perill: despreniment 
pedres 

    

Prohibit aturar-se i 
estacionar 

    

 
 

 
RESOLUCIÓ 
 
3) Nombre total d’enquestats = 1723 persones. 
En negrita: els percentatges de persones que coneixen el senyal, segons la notícia. 
 

SENYAL 

Nombre 
persones que 
coneixen el 

senyal 

Nombre de 
persones que 
NO coneixen 

el senyal 

% persones 
coneixen el 

senyal 

% persones 
que NO 

coneixen el 
senyal 

Prohibit passar sense 
aturar-se 

320.48 1402.52 18.6 81.4 

Perill: visibilitat reduida 232.61 1490.40 13.5 86.5 

Direcció prohibida No hi ha dades suficients 

Aturada obligatòria (stop) 914.91 808.09 53.1 46.9 

Perill: circulació en 
ambós sentits 

1164.75 558.25 67.6 32.4 

Fi limit velocitat 30km/h 1178.53 544.47 68.4 31.6 

Perill: despreniment 
pedres No hi ha dades suficients 

Prohibit aturar-se i 
estacionar 

1032.08 690.92 59.9 40.1 
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ENUNCIAT PROBLEMA  4 
 
NOTICIA DE PREMSA: EL PAIS 8 Març 2010. 
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4) Amb les dades que proporciona el següent article, respon les preguntes formulades a 
continuació: 
 
4.a) Quants pisos es van vendre durant els tres últims mesos de l’any 2009 (Quart trimestre)? 
Quants pisos s’han venut de més respecte el mateix període de l’any 2008?  
 
4.b) Amb les dades de l’apartat anterior, digues quina va ser la venda de pisos durant el 4rt 
trimestre de 2008.  
 
4.c) Quants pisos s’han venut durant l’any 2009? S’han venut més o menys pisos que l’any 
anterior? 
 
4.d) Amb les dades anteriors, digues quants pisos es van vendre durant l’any 2008.  
 
4.e) Segons el INE (Institut Nacional d’Estadística), quantes operacions es van signar l’any 
2009? Quin augment o caiguda en numero de pisos venuts representa respecte l’any 2008? 
 
4.f) Amb les dades anteriors, digues quants pisos es van vendre durant l’any 2008.  
 
4.g) Representa gràficament les dades que ofereix el Ministeri de la vivenda (apartats c i d) i 
amb un altre color a la mateixa gràfica, les dades que ofereix el INE (apartats e i f).  
 
4.h) Quina diferència de vendes hi ha entre el que s’ha venut durant el 2009 a la vista de les 
dades que ofereix el Ministeri de la vivenda per una banda i el INE per l’altra? Quin tant per 
cent més o menys s’ha venut segons el Ministeri respecte les dades del INE? 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
4.a) Durant el 4rt trimestre de 2009 es van vendre 130.572 pisos. 
 
Les vendes ha augmentat un 4,1 %.  
 
4.b) Vendes 4T 2008 + 4,1 % vendes 4T 2008 = Vendes 4T 2009 
 
Vendes 4T 2008  +    4.1    x vendes 4T 2008 = 130.572     
                 100                                                 
X + 0,041 X = 130.572 
 
1,041 X = 130.572 
 
X = 130.572  =  125.429 pisos venuts durant el 4T de 2008 
        1,041     
 
4.c) Durant l’any 2009 s’han venut 462.747 pisos  
S’ha venut un 18 % menys.  
 
4.d) Vendes 2008 - 18 % vendes 2008 = Vendes 2009 
 
Vendes 2008  -     18     x vendes 2008 = 462.747     
                            100                                                 
X – 0,18 X = 462.747 
 
0,82 X = 462.747 
 
X = 462.747 =  564.325 pisos venuts durant  l’any 2008 
          0,82 
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4.e) Segons el INE, l’any 2009 es van vendre 414.811 pisos 
S’ha venut un 24,9 % menys 
 
4.f) Vendes 2008 – 24,9 % vendes 2008 = Vendes 2009 
 
Vendes 2008  -    24,9     x vendes 2008 = 414.811     
                             100                                                 
X – 0,249X = 414.811 
 
0,751 X = 414.811 
 
X = 414.811 =  552.345 pisos venuts durant  l’any 2008 
        0,751 
 
 
4.g) Representació gràfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.h) Segons el Ministeri durant l’any 2009 s’han venut 462.747 pisos i segons el INE s’han venut 
414.811 pisos. Això suposa una diferencia de: 
 
462.747 – 414.811 pisos = 47.936 pisos 
 
Utilitzant la regla de tres:  
 
 Tant per cent de més  =        100            �   Tant per cent = 100 x 47.936   =  10,35 %  
             47.936                    462.747             462.747    
  
segons el Ministeri s’ha venut un10,35% mes de pisos. 
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ENUNCIAT PROBLEMA  5 
 
NOTICIA DE PREMSA: EL PERIODICO 13 Abril 2010. 
 
 
 

 
5) Si sabem que per una banda el príncep enric es va gastar 11.310 euros en ampolles de 
xampany de dues marques, Moet i Laurent Perrier, i a més en va comprar 26 ampolles d’una 
marca, i 20 de l’altra en quatre hores. Per altra banda, l’amo del club ens ha dit que el preu de 
les dues ampolles sumat és de 496.35 euros.  
 
5.a) Quant li ha costat l’ampolla de cada marca? 
 
5.b) Si han estat 4 hores bevent, quantes ampolles de cada marca s’han begut cada hora? 
 
5.c) Si sabem que 1 euro actualment equival a 0,87 lliura esterlina (moneda de Gran Bretanya). 
Quantes lliures esterlines li ha costat cada ampolla al príncep Enric? 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
5.a) Si pensem en el preu de les ampolles de Moet com a incógnita X, i el de les de Laurent Perrier 
com a incógnita Y, podem extreure les següents equacions a partir de l’enunciat del problema: 
 
“Ha comprat 26 ampolles de Moet i 20 de Laurent Perrier i li ha costat tot plegat 11310 euros”   
 
26 X + 20 Y = 11310   
 
“El preu de les ampolles sumat és de 496.35 euros” 
 
X + Y = 496,35  
 
Per tant és un sistema de dues equacions amb dues incògnites. Aïllem X en la segona i substituim en 
la primera 
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X = 496.35 – Y  �  26 � ( 496,35 – Y ) + 20Y = 11310 
 
12905,10 – 26Y + 20Y = 11310 
 
-6Y = -1595,10   �   Y = 265,85   �  X = 496.35 – 265.85 = 230,50 
 
Per tant les ampolles de Moet valen 230,50 euros i les de Laurent Perrier 265,85 euros 
 
5.b) Si ha estat 4 hores ha begut: 
 
6 ampolles i mitja de Moet i 5 ampolles de Laurent Perrier cada hora.  
 
5.c) Si 1 euro equival a 0,87 lliures esterlines 
 
Ampolla de Moet � 230,50 euros x  0,87 lliures esterlines  =  200,54 lliures esterlines 
        1 euro  
 
Ampolla de L. P. � 265,85 euros x  0,87 lliures esterlines  =  231,29 lliures esterlines 
        1 euro  
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ENUNCIAT PROBLEMA  6 
 
NOTICIA DE PREMSA: EL PERIODICO 15 Abril 2010. 
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A partir de les dues gràfiques que es presenten a continuació, respon a les següents preguntes: 
 
6) A partir de les dues gràfiques que es presenten a continuació, respon a les següents 
preguntes: 
 
6.a) Fes la taula de valors a partir de les gràfiques a baix representades.  
 
6.b) Identifica els períodes de creixement i decreixement en cadascun dels gràfics?  
 
6.c) A quin any es produeix el mínim i el màxim a cada gràfic? 
 
6.d) En quin interval d’any es produeix el major augment? I el major descens? Ho pots 
expressar en percentatge?  
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RESOLUCIÓ 
 
6.a) Taula del Prat 
 
Any 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Partícules  
suspensió 

41 44 56 69 89 62 43 

  
Taula de l’eixample 
 
Any 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Diòxid de  
Nitrogen 

55 60 55 54 66 65 62 

 
6.b) Al gràfic del Prat hi ha un creixement entre els anys 2001 i 2007 i un decreixement entre el 2007 i 
2009. 
 
Al gràfic de l’eixample hi ha un creixement entre 2001 i 2004. Després hi ha decreixement entre 2004 
i 2006. Torna a haver-hi creixement entre 2006 i 2007, i per últim decreix entre 2007 i 2009.  
 
6.c) Al gràfic del Prat el mínim es produeix a l’any 2001 i el màxim es produeix a l’any 2007.  
 
Al gràfic de l’eixample, el mínim es produeix a l’any 2006 i el màxim es produeix a l’any 2007.  
 
6.d) Al gràfic del Prat el major augment es produeix entre l’any 2006-2007 i el major descens entre 
l’any 2007-2008.   
 
Al gràfic de l’eixample, el major augment es produeix entre l’any 2006-2007 i el major descens entre 
l’any 2004-2005. 
 
Al gràfic del Prat, el major augment és de 20 unitats l’any 2007 respecte les 69 de l’any 2006  i el 
major descens és de 27 unitats l’any 2008 respecte les 89 unitats de l’any 2007, per tant:  
 
Augment  =        100            �   Augment = 100 x 20   =  28,98 %  
      20                  69     69       
 Descens  =        100            �   Descens = 100 x 27   =  30,33 %  
      27                  89     89     
 
Al gràfic de l’eixample, el major augment és de 12 unitats l’any 2007 respecte les 54 de l’any 2006  i el 
major descens és de 5 unitats l’any 2005 respecte les 60 unitats de l’any 2004, per tant:  
 
Augment  =        100            �   Augment = 100 x 12   =  22,22 %  
      12                  54    54       
 Descens  =        100            �   Descens = 100 x 5     =  8,33 %  
        5                  60    60     
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ENUNCIAT PROBLEMA  7 
 
NOTICIA DE PREMSA: LA VANGUARDIA 16 Abril 2010. 
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7) El titular de l’article diu que al metro de Barcelona es colen 35 persones per minut. Tenint en 
compte aquesta dada i altres que menciona el text, contesta les següents preguntes. 
 
7.a) Si sabem que cada viatge val 0,785 euros, considerant que el metro estigués obert les 24 h 
del dia. Quines pèrdues s’acumulen al cap d’una hora? I durant un dia? I durant un any? 
 
7.b) Tenint en compte que la multa per no portar bitllet al metro és de 50 euros, quantes 
n’haurien de posar cada hora per a compensar el que deixen de cobrar per la gent que no 
paga?   
 
7.c) Per a posar una multa, un revisor triga una mitja de 2 minuts i a més triga una mitja de 10 
minuts a trobar un impagat. Quants revisors farien falta per a cobrir la demanda de multes de 
l’apartat anterior? 
 
7.d) Cada revisor ha d’anar acompanyat de dos empleats de seguretat per a controlar que no hi 
hagi problemes amb la gent que es nega a pagar. Si un revisor cobra al mes 1500 euros i cada 
responsable de seguretat en cobra 2000 euros, Quina seria la despesa que tindria TMB 
(Transports Metropolitans de Barcelona) si volgués rebaixar les pèrdues per impagats?   
 
7.e) quin tant per cent de despesa representa respecte el que tenen de pèrdues mensuals? 
Creus que val la pena que facin l’intent de minimitzar les pèrdues? 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
7.a) Al cap d’una hora acumulen unes pèrdues de: 
 
35 persones / minut x 0,785 euros = 27,48 euros/minut x 60 = 1648,50 euros / hora 
 
Al cap d’un dia: 24 x 1648,50 = 39564 euros/dia 
 
Al cap d’un any:  365 x 39564 = 14,441 milions d’euros/any 
 
7.b) Si durant una hora, acumulen unes pèrdues de 1648,50 euros, per a compensar-ho haurien de 
posar: 
 
1648,50 euros/hora = 32,97 = 33 multes cada hora 
   50 euros/multa  
 
7.c) Necessitem posar 33 multes cada hora. Si un revisor triga 10 minuts en trobar un impagat i a més 
2 minuts a posar-li la multa, en total triga 12 minuts a posar una multa, per tant tindrà temps a posar 5 
multes cada hora.  
 
Si necessitem posar 33 multes cada hora, hem de contractar: 
 
   33 multes/hora      =  6,6 revisors = 7 revisors.  
  5 multes/revisor 
 
7.d) Cada revisor va acompanyat de 2 de seguretat, al mes aixó suma: 
 
1500 euros revisor + 2 x 2000 euros de seguretat = 5500 euros. 
 
Cada més la despesa és de : 
 
5500 euros x 7 equips = 38500 euros de despesa mensual 
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7.e) Al més tenen unes pèrdues de: 
 
39564 euros/dia x 30 dies = 1186920 euros / mes.  
 
El tant per cent seria el següent: 
 
   Tant per cent      =        100            �   Tant per cent = 100 x 38.500   =  3,24 %  
          38500                 1186920                      1.186.920 
 
 
 Val la pena que facin una campanya contra la gent que no paga, perquè la despesa que suposaria 
seria molt petita comparada amb el que actualment tenen de pèrdues.  
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ENUNCIAT PROBLEMA  8 
 
NOTICIA DE PREMSA: EL PERIODICO 16 Abril 2010. 
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8) Imaginem que la marató Des Sables està formada per 6 etapes de 40 Km aprox. Que 
completen els 240 km totals de la cursa.   
 
8.a) Quina seria la figura regular que formarien aquestes sis etapes? 
 
8.b) On col�locaries l’edifici de l’organització per a que les despeses per desplaçaments per 
part dels seus membres durant la cursa fos la mínima possible (tingues en compte que han 
d’anar a dormir a aquest punt cada nit) 
 
8.c) S’han de col�locar 3 punts d’avituallament  a cada etapa per a que els corredors no es 
deshidratin. A quina distància es troben aquests punts del centre de l’organització?.  
 
8.d) Quants kilòmetres haurà de recórrer l’encarregat de donar el tret de sortida i rebre els 
corredors a l’arribada, si tenim en compte que ha de passar pel centre de control desprès de la 
sortida de cada etapa i ha d’anar a dormir cada nit al mateix punt.  
 
RESOLUCIÓ 
 
8.a) Si fos una figura regular, seria un hexàgon 
 
8.b) Per a que el punt on estigues col�locada l’organització estigues a la mínima distancia de cada 
etapa, aquest hauria d’estar al centre de l’hexàgon.  
 

8.c) Podem trobar la distància als punts d’avituallament a partir del següent esquema: 
 
La distància entre el punt d’avituallament 2 i el centre C és l’apotema de l’hexàgon: 
 
apotema = √ r2 – ( L  / 2 )2     Essent r el radi de la circumferència circumscrita i L la longitud del 
costat. 
En el nostre cas, el radi de la circumferència és igual a la longitud del costat = 40km 
Per tant: 
 
Ap= √ 402 – ( 40  / 2 )2    �     Distància 2-C = apotema = 34,64 km 
 
La distància entre el punt d’avituallament 1 i 3 i el centre és la hipotenusa del triangle 1-2-C. Es pot 
trobar el seu valor mitjançant el teorema de Pitàgores.  
 
Costat 1-2 = 40 / 4 = 10 km.            Costat 2-C = apotema = 34,64 km 
 
Distància 1-C = √ 102 + 34,642   �  Distància 1-C i 3-C = 36,05 Km 
 
8.d) Suposem que quan comença la cursa el controlador es troba al vèrtex d’inici. Cada viatge entre l’ 
inici o final de cada cursa són 40 km. Al final de la primera etapa ha fet 80 km. Se’n va a dormir i torna 
al dia següent al mateix punt. Ha fet 160 km i se’n va cap al final de la segona etapa. Ja en porta 240 
km. Torna a dormir al matí següent porta 320 km. Se’n va cap al final de la tercera etapa i acumula 
400 km. Al final de la quarta etapa en porta 560 km. Al final de la cinquena 720 km. Per últim, al final 
de la sisena etapa haurà fet 880 km en total. 
 

1 2 3

C

A B
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ENUNCIAT PROBLEMA  9 
 
NOTICIA DE PREMSA: LA VANGUARDIA 22 Març 2010. 
 
 

 
 
9.a) Mirant el pressupost de les despeses principals que costa La Volta ciclista catalana, indica 
quin % representa cada despesa dintre del pressupost total.  Si augmenta el nombre de 
participants a la Volta varien totes les despeses del pressupost? Raona la teva resposta i posa 
un exemple. 
 
9.b) En el import total del pressupost (995.200 euros) no hi ha inclosa una partida de despesa 
que si que està en el llistat. Indica quina partida és i calcula de nou l’ import del pressupost 
total i el % de cada despesa incloent la partida que faltava. 
 
9.c) Si un grup d’inversors volgués patrocinar la Volta i poguéssim augmentar el pressupost 
total fins a 1.500.000,00 euros, quin és l’ import que podríem destinar a cada partida 
considerant que el % de despesa del pressupost total és el mateix que al pressupost que 
inclou totes les partides del llistat. 
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RESOLUCIÓ 
 
9.a) Si augmenta el nombre de participants no varien totes les despeses, ja que hi ha despeses que 
son fixes e independents del nombre de participants com per exemple les despeses Federatives, la 
publicitat... 
 
 

GASTOS PRINCIPALES

EQUIPOS 354.000,00       35,57%

Prima participación 144.000,00       14,47%

Premios 107.000,00       10,75%

Hoteles 103.000,00       10,35%

GASTOS FEDERATIVOS 60.700,00         6,10%

Pro Tour 24.600,00         2,47%

Fed.Espanyola 6.600,00           0,66%

Fed. Catalana 4.000,00           0,40%

Árbitros 8.500,00           0,85%

Pasaporte Biologico 17.000,00         1,71%

GASTOS ORGANIZATIVOS 219.000,00       22,01%

Servicios médicos 15.500,00         1,56%

Seguros 11.000,00         1,11%

Infraestructuras 135.000,00       13,57%

Material de carrera 26.500,00         2,66%

Publicidad 16.000,00         1,61%

Confección Itinerario 15.000,00         1,51%

HOTELES 127.500,00       12,81%

Policia 16.500,00         1,66%

Personal e invitados 111.000,00       11,15%

TELEVISION 61.000,00         6,13%

Producción diferido 61.000,00         6,13%

Producción directo* 300.000,00       

Gastos generales 173.000,00       17,38%

PRESUPUESTO 995.200,00       100,00%

*(anulado en las últimas ediciones por falta de presupuesto)  
 
 
 
9.b) En el pressupost de la noticia no s’inclou el cost de la producció en directe de la televisió que 
puja a 300.000,00 euros. Si considerem aquest cost el pressupost total puja a 1.295.200,00 euros i el 
% de la despesa televisiva passa de 6,13% a 27,87%, en conseqüència varia el % de totes les 
partides i el pressupost quedaria: 
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GASTOS PRINCIPALES

EQUIPOS 354.000,00       27,33%

Prima participación 144.000,00       11,12%

Premios 107.000,00       8,26%

Hoteles 103.000,00       7,95%

GASTOS FEDERATIVOS 60.700,00          4,69%

Pro Tour 24.600,00          1,90%

Fed.Espanyola 6.600,00            0,51%

Fed. Catalana 4.000,00            0,31%

Árbitros 8.500,00            0,66%

Pasaporte Biologico 17.000,00          1,31%

GASTOS ORGANIZATIVOS 219.000,00       16,91%

Servicios médicos 15.500,00          1,20%

Seguros 11.000,00          0,85%

Infraestructuras 135.000,00       10,42%

Material de carrera 26.500,00          2,05%

Publicidad 16.000,00          1,24%

Confección Itinerario 15.000,00          1,16%

HOTELES 127.500,00       9,84%

Policia 16.500,00          1,27%

Personal e invitados 111.000,00       8,57%

TELEVISION 361.000,00       27,87%

Producción diferido 61.000,00          4,71%

Producción directo* 300.000,00       23,16%

Gastos generales 173.000,00       13,36%

PRESUPUESTO 1.295.200,00    100,00%  
 
9.c) Si el pressupost augmenta a 1.500.000,00 gràcies als nous patrocinadors l’ import que podem 
destinar a cada partida de despesa conservant el % que representa del total de l’últim pressupost el 
trobem al multiplicar aquest % pel 1.500.000,00 euros. El nou pressupost quedaria: 
 
GASTOS PRINCIPALES

EQUIPOS 409.975,29             27,33%

Prima participación 166.769,61             11,12%

Premios 123.919,09             8,26%

Hoteles 119.286,60             7,95%

GASTOS FEDERATIVOS 70.298,02               4,69%

Pro Tour 28.489,81               1,90%

Fed.Espanyola 7.643,61                 0,51%

Fed. Catalana 4.632,49                 0,31%

Árbitros 9.844,04                 0,66%

Pasaporte Biologico 19.688,08               1,31%

GASTOS ORGANIZATIVOS 253.628,78             16,91%

Servicios médicos 17.950,90               1,20%

Seguros 12.739,35               0,85%

Infraestructuras 156.346,51             10,42%

Material de carrera 30.690,24               2,05%

Publicidad 18.529,96               1,24%

Confección Itinerario 17.371,83               1,16%

HOTELES 147.660,59             9,84%

Policia 19.109,02               1,27%

Personal e invitados 128.551,58             8,57%

TELEVISION 418.082,15             27,87%

Producción diferido 70.645,46               4,71%

Producción directo* 347.436,69             23,16%

Gastos generales 200.355,16             13,36%

PRESUPUESTO 1.500.000,00         100,00%  
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ENUNCIAT PROBLEMA  10 
 
NOTICIA DE PREMSA: LA VANGUARDIA 25 Març 2010. 
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10.a) Mirant les gràfiques de “LA COMPAÑIA EN CIFRAS” de l’empresa SEAT dels exercicis 
2005 al 2009 i llegint l’article, podem relacionar les gràfiques o trobes algun possible error de 
context? Proposa un nou títol per les gràfiques. 
 
10.b) Calcular el preu mig dels cotxes venuts a cada un dels exercicis suposant que a cada 
exercici hem venut tots els cotxes fabricats? Fes una taula de valors. 
 
10.c) Suposant que a la planta de Martorell nomes es fabriquen dos models de cotxe: el Ibiza i 
l’Alhambra, que el nombre de Ibiza venuts al 2009 és el 40% mes que de l’Alhambra i que el 
preu de venda es un 25% inferior. Quants cotxes de cada model s’han venut? quin el preu de 
venda de cada un dels models? 
 
10.d) Tenint en compte que la companyia no tindrà beneficis fins que arribi a la seva màxima 
capacitat de producció i que la previsió d’increment de la producció actual es compleix durant 
els pròxims anys. A partir de quin exercici pot obtenir beneficis la companyia? Fes una taula 
de valors. 
 
RESOLUCIÓ 
 
10.a) Al damunt del gràfic posa “LA COMPANIA EN CIFRAS” com si és referís a tota l’empresa que 
està formada per varies plantes de producció. 
En la gràfica de la PRODUCCIÓ especifica que és la de la planta de Martorell i en canvi en quant al 
nombre d’empleats, vendes, Inversions i Resultats no especifica si és de l’empresa en global o de la 
planta de Martorell.  Haurien de referir-se totes les dades a la planta de Martorell per poder-les 
relacionar i poder calcular per exemple el preu mig per cotxe produït, o la producció mitja per 
treballador...  
Considero que seria més correcta dir “CIFRAS DE LA COMPAÑIA EN LA PLANTA DE 
MARTORELL”. 
 
10.b) Per calcular el preu mig dels cotxes de cada exercici suposem que les dades de les gràfiques 
es refereixen totes a la planta de Martorell, agafem l’ import total de les vendes de cada exercici i el 
dividim entre la producció.  
 

EXERCICI

INGRESOS PER VENDES 

(euros)

 PRODUCCIO DE 

MARTORELL (unitats 

de cotxes) 

PREU MIG DE VENDA 

PER COTXE (euros)

2005 5.270.400.000,00       384.900                   13.692,91                      

2006 5.545.000.000,00       408.300                   13.580,70                      

2007 5.571.100.000,00       398.700                   13.973,16                      

2008 4.816.900.000,00       370.300                   13.008,10                      

2009 4.101.300.000,00       301.300                   13.612,01                       
 
 
10.c) De les gràfiques tenim la informació que el nombre total d’unitats produïdes al 2009 són 
301.300 vehicles i que la venta d’aquest vehicles han portat uns ingressos de 4.101.300,00 euros.  
 
També sabem:  
 
X= 1,4 Y ( vendes Ibiza 40% superiors a l’ Alhambra) 
X = Ibiza  
Y= Alhambra  
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X  + Y = 301.000 
1,4 Y +Y = 301.000 
Y = 301.000 / 2,4 
 
Y= 125.417   unitats produïdes del model del cotxe Alhambra 
X = 175.583  unitats produïdes del model del cotxe Ibiza 
 
També sabem:  
pX= pY-20% pY = 0,8 *pY ( preu de venda Ibiza 20% inferior a l’ Alhambra) 
pX = preu Ibiza  
pY= preu Alhambra  
 
(175.583 *pX )+ (125417 *pY) = 4.101.300 
(175.583* 0,8* pY) + (125417* pY) = 4.101.300 
(140.466* pY) + (125.417* pY) = 4.101.300 
265.883* pY = 4.101.300 
pY = 4.101.300 / 265.883 
 
pY = 15.425,21 euros – preu venda Alhambra 
 
pX = 12.340,16 euros – preu venda Ibiza  
 
10.d) La companyia no tindrà beneficis fins que produeixi 500.000 unitats, actualment la producció es 
de 301.000 unitats i la previsió d’increment de la producció és del 10% anual, per tant tindrà beneficis 
a partir del exercici 2015. 
 

EXERCICI

PRODUCCIO 

(unitats de cotxes)

Increment 

unitats 

produides

% Increment 

unitats 

produides

2009 301.300                

2010 331.430                30.130        10%

2011 364.573                33.143        10%

2012 401.030                36.457        10%

2013 441.133                40.103        10%

2014 485.247                44.113        10%

2015 533.771                48.525        10%  
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ENUNCIAT PROBLEMA  11 
 
NOTICIA DE PREMSA: AVUI 29 Març 2010. 
 

 
 
11.a)  La pujada de l’IVA implicarà un increment dels preus en general, ja que segons hem 
llegit a la noticia el sector empresarial avisa que no té prou marge per absorbir la pujada 
impositiva. Raona aquesta afirmació i explica que hauria de passar perquè no incrementessin 
el preus al augmentar l’IVA. 
 
11.b) El sector turístic ha decidit fer una campanya publicitària per evitar que la pujada de l’IVA 
al juliol faci que els turistes estrangers vagin a un altre país en lloc de venir al nostre país 
espantats per el possible augment del cost de les vacances. Han pres la mesura de mantenir 
els preus del hotels i la restauració iguals a l’any anterior i en general la resta de comerciants 
assumeixen la meitat de la pujada impositiva. El lema de la campanya diu “Aquest estiu vingui 
a passar les vacances amb nosaltres, no nomes tenim sol, platja, muntanya, cultura... sinó que 
també les compres dels regals dels seus familiars li sortiran més barates”. Tenint en compte 
que els turistes estrangers poden recuperar l’IVA de les compres fetes al sortir del país però 
no l’IVA dels serveis rebuts. Podem dir que la publicitat és certa o enganyosa, raona la teva 
resposta comparant el cost  de les vacances per un turista que l’any passat es va gastar: 
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Hotel 500,00            

Restaurants 420,00            

Regals 300,00            

1.220,00         

VACANÇES ESTIU 2009

 
 
11.c) Suposem que la majoria de turistes que venen son Americans i Xinos, que la divisa que 
tenen al seu país és diferent a l’euro. I actualment el tipus de canvi es: 
 

Dolars USA 1,3585

Yuanes chinos 9,2727

DIVISAS - 1 EURO

 
 
 Calcula quin seria el cost de les vacances en la moneda del seu país suposant el mateix cost 
que hem  calculat  per les vacances del 2010 i raona que passaria si hagués una fluctuació del 
tipus de canvi a l’alça o a la baixa. Quan seria millor per un turista espanyol anar a l’estranger. 
 
RESOLUCIÓ 
 
11.a) El fet que el sector empresarial no te prou marge per absorbir la pujada impositiva vol dir que la 
diferencia entre els costos i els ingressos és molt petita, per tant si augmenten els costos al absorbir 
la pujada impositiva pot passar que el preu de venda sigui inferior al del cost i per tant perdin diners, 
que els empresaris tinguin pèrdues i no els hi sigui rentable produir.  Perquè no s’ incrementessin els 
preus al augmentar l’IVA hauria de passar que els empresaris encara que el marge fos més petit i 
guanyessin menys diners el marge entre els preus de venda i els costos fos prou gran perquè al 
augmentar els costos sense incrementar el preus de venda continuessin tenint benefici. 
 
11.b) Per veure si la publicitat és certa o enganyosa calcularem l’import del cost real de les vacances 
desprès d’haver recuperat l’iva al sortir del país 
 

BASE 
IMPOSITIVA IVA TOTAL PAGAT % TIPUS IVA

Hotel 500,00              467,29          32,71                500,00          7%

Restaurants 420,00              392,52          27,48                420,00          7%

Regals 300,00              258,62          41,38                300,00          16%

1.220,00           41,38 -           

1.178,62       Cost real de les vacançes

VACANÇES ESTIU 2009

recupera l'import de l'IVA dels regals 
al sortir dels pais

 
 
A l’estiu del 2009 el cost real de les vacances va ser de 1.178,62 euros ja que al sortir del país va 
recuperar 41,38 euros de l’IVA dels regals. 
 
A l’estiu del 2010 el cost de l’hotel i els restaurants encara que incrementi l’IVA no puja, però si que 
puja el dels regals. 
 

BASE IVA TOTAL PAGAT

Increment preu regals 258,62        46,55       305,17         
 
5,17 euros augmenta el cost de regals 
La meitat d’increment del preu dels regals degut a la pujada de l'IVA l’assumeix el botiguer per tant el 
cost final serà: 
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BASE IVA TOTAL PAGAT

Cost final dels regals 256,43        46,16       302,59         
 

BASE 
IMPOSITIVA IVA TOTAL PAGAT % TIPUS IVA

Hotel 500,00           462,96        37,04             500,00       8%
Restaurants 420,00           388,89        31,11             420,00       8%
Regals 302,59           256,43        46,16             302,59       18%

1.222,59        46,16 -        
1.176,43    Cost real de les vacançes

VACANÇES ESTIU 2010

recupera l'import de l'IVA dels regals 
al sortir dels pais

 
 
A l’estiu del 2010 el cost real de les vacançes es de 1.176,43 euros ja que al sortir del país pot 
recuperar 46,16 euros de l’IVA dels regals. 
 
Per tant podem dir que la publicitat és certa, ja que el cost real de les vacances al 2010 és inferior al 
del 2009. 
 
11.c) El cost real de les vacances del 2010 es de 1.176,43 euros per fer el canvi a la moneda de cada 
turista simplement hem de multiplicar l’import en euros per el tipus de canvi: 
 

COST VACANÇES EN DIVISAS

Dolars USA 1,3585 1.598,18        dolars

Yuanes chinos 9,2727 10.908,70      yuanes

DIVISAS - 1 EURO

 
 
 

COST VACANÇES EN DIVISAS

Dolars USA 1,5568 1.831,47        dolars

Yuanes chinos 9,8672 11.608,09      yuanes

COST VACANÇES EN DIVISAS

Dolars USA 1,2587 1.480,78        dolars

Yuanes chinos 9,011 10.600,83      yuanes

DIVISAS - 1 EURO

DIVISAS - 1 EURO

 
 
Veiem que al fluctuar el tipus de canvi el cost de les vacances per el turista en la seva moneda varia, 
al incrementar el tipus de canvi li costa més car i al disminuir li costa menys. En canvi per un turista 
espanyol que vulgues anar als Estats Units o Xina al incrementar el tipus de canvi li sortiria més barat 
ja que per 1 euro aconseguiria mes divises de la moneda local per gastar en el país que vol visitar.  
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ENUNCIAT PROBLEMA  12 
 
NOTICIA DE PREMSA: AVUI 30 Març 2010. 
 

 
 
 
12.a) Fes una taula de valors de l’evolució de l’atur a Catalunya indicant per cada període el 
nombre d’aturats, la variació mensual del nombre d’aturats i el % que representa la variació 
mensual i la acumulada a cada període. I representa gràficament la influència mensual a la 
variació interanual.  Observant el gràfic raona quins mesos son mes significatius en quant a 
destrucció o creació de llocs de treball. 
 
12.b) Mirant l'evolució de l'atur a Catalunya i la tendència que ha tingut determina els possibles 
valors mensuals de l'atur a l'estat espanyol tenint en compte la pujada interanual i considerant 
la mateixa tendència que a Catalunya. 
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RESOLUCIÓ 
 
12.a) Les dades de l’atur a Catalunya per períodes mensuals des de Febrer del 2009 al 2010 les 
podríem resumir en la següent taula: 
 

Periode Nombre d'aturats

Variacio mensual 

nombre aturats

Variacio % 

acumulada

Variacio % 

mensual

Influencia 

mensual a la 

variació 

interanual

feb-09 479.487                       

mar-09 498.352                       18.865                         3,9% 3,9% 16,0%

abr-09 505.262                       6.910                           5,4% 1,4% 5,9%

may-09 505.041                       221 -                              5,3% 0,0% -0,2%

jun-09 488.247                       16.794 -                        1,8% -3,5% -14,3%

jul-09 495.911                       7.664                           3,4% 1,6% 6,5%

ago-09 519.129                       23.218                         8,3% 4,8% 19,7%

sep-09 531.352                       12.223                         10,8% 2,5% 10,4%

oct-09 543.603                       12.251                         13,4% 2,6% 10,4%

nov-09 555.405                       11.802                         15,8% 2,5% 10,0%

dic-09 561.761                       6.356                           17,2% 1,3% 5,4%

ene-10 583.883                       22.122                         21,8% 4,6% 18,8%

feb-10 597.287                       13.404                         24,6% 2,8% 11,4%  
 

Influencia mensual a la variació interanual

16,0%

5,9%

-0,2%

-14,3%

6,5%

19,7%

10,4%

10,4%

10,0%

5,4%

18,8%

11,4%

-0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

feb-09

mar-09

abr-09

may-09

jun-09

jul-09

ago-09

sep-09

oct-09

nov-09

dic-09

ene-10

feb-10

 
Observant el gràfic podem dir que les mesos mes significatius en quant a la destrucció de llocs de 
treball son: Març 2009-Agost 2009-Gener 2010  que hi ha una augment important dels nombre 
d’aturats i el més de Juny 2009 és l’únic que hi ha una creació de llocs de treball important. 
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12.b) Un cop hem calculat quina és la influencia mensual a la variació interanual a Catalunya 
apliquem els mateixos % per calcular les possibles dades de l' Estat Espanyol. 
 
ESTAT ESPANYOL

Periode Nombre d'aturats

Variacio mensual 

nombre aturats

Variacio % 

acumulada

Variacio % 

mensual

feb-09 3.482.820                   

mar-09 3.586.562                   103.742                       3,0% 3,0%

abr-09 3.624.562                   37.999                         4,1% 1,1%

may-09 3.623.346                   1.215 -                          4,0% 0,0%

jun-09 3.530.993                   92.353 -                        1,4% -2,7%

jul-09 3.573.139                   42.146                         2,6% 1,2%

ago-09 3.700.819                   127.680                       6,3% 3,7%

sep-09 3.768.036                   67.217                         8,2% 1,9%

oct-09 3.835.406                   67.371                         10,1% 1,9%

nov-09 3.900.308                   64.901                         12,0% 1,9%

dic-09 3.935.261                   34.953                         13,0% 1,0%

ene-10 4.056.914                   121.653                       16,5% 3,5%

feb-10 4.130.625                   73.711                         18,6% 2,1%  
 
Per saber el nombre d’aturats al Febrer del 2009 nomes cal resoldre l’equació: 
 
Aturats Febrer 2009 + 18,6 % Aturats Febrer 2009 = Aturats Febrer 2010 = 4.130.625 aturats 
 
Per la resta de mesos hem de fer: 
Per exemple el mes de febrer del 2009 l'atur a Catalunya ha pujat un 3,9%, aquest import dintre de la 
variació interanual implica que es un 16% del total de 24,6%.  
Per saber l' increment de l'atur del mes de febrer del 2009 a l'Estat espanyol sabent que el total 
interanual es del 18,6% si consideren que representa un 16% del total com a Catalunya ens surt que 
ha augmentat un 3%, i així successivament pels altres períodes. 
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ENUNCIAT PROBLEMA  13 
 
NOTICIA DE PREMSA: EL MUNDO 13 Abril 2010. 
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13) Un empresari que te una petita empresa constructora te cinc treballadors, degut a la forta 
crisi Inmobiliaria les coses últimament no li van gaire be i es veu obligat a acomiadar un 
treballador. Tots els treballadors son polivalents es a dir que saben fer totes les feines per tant 
a l’hora de decidir quin treballador acomiada ho farà en funció dels costos laborals del pròxim 
any. Els treballadors son: 
 

SOU BRUT ANUAL (euros)

ANTIGÜETAT (Data 

incorporacio a l'empresa)

TREBALLADOR 1 35.000,00 01/01/2006

TREBALLADOR 2 30.000,00 30/06/2007

TREBALLADOR 3 28.000,00 30/11/2007

TREBALLADOR 4 25.000,00 01/02/2008

TREBALLADOR 5 22.000,00 30/06/2009
 

 
13.a) Calcula l’ indemnització de 45 dies per any treballat que hauria de donar a cada 
treballador segons l’actual legislació i la de 25 dies que seria si al final s’aprova la reforma 
laboral.  
 
13.b) Decideix quin treballador acomiadaria perquè els costos laborals del pròxim any fossin el 
menor possibles tenint en compte l’ indemnització que ha de pagar.  
 
RESOLUCIÓ 
 
13.a)  Per saber l’ indemnització de cada treballador hem de calcular els anys d’antiguitat que porta a 
l’empresa i multiplicar-ho pels dies d’indemnització que corresponen per cada any. El nombre de dies 
d’indemnització que li corresponent l’hem de multiplicar pel sou mig per dia de treball, que es el sou 
brut dividit entre els 365 dies que te un any. El producte d’aquest dos nombres ens donarà el finiquito 
de cada treballador. 
 
Indemnització 45 dies per any treballat: 

BRUT ANUAL ANTIGÜETAT FINALIZ. CONTRACTE

AÑYS 

ANTIGUITAT DIAS INDEMNITZACIO FINIQUITO

TREBALLADOR 1 35.000,00 01/01/2006 30/06/2010 4,50 202,32 19.400,08 45 Dias

TREBALLADOR 2 30.000,00 30/06/2007 30/06/2010 3,00 135,12 11.106,02 45 Dias

TREBALLADOR 3 28.000,00 30/11/2007 30/06/2010 2,58 116,26 8.918,60 45 Dias

TREBALLADOR 4 25.000,00 01/02/2008 30/06/2010 2,41 108,49 7.431,04 45 Dias

TREBALLADOR 5 22.000,00 30/06/2009 30/06/2010 1,00 45,00 2.712,33 45 Dias  
 
Indemnització 25 dies per any treballat: 

BRUT ANUAL ANTIGÜETAT FINALIZ. CONTRACTE

AÑYS 

ANTIGUITAT DIAS INDEMNITZACIO FINIQUITO

TREBALLADOR 1 35.000,00 01/01/2006 30/06/2010 4,50 112,40 10.777,82 25 Dias

TREBALLADOR 2 30.000,00 30/06/2007 30/06/2010 3,00 75,07 6.170,01 25 Dias

TREBALLADOR 3 28.000,00 30/11/2007 30/06/2010 2,58 64,59 4.954,78 25 Dias

TREBALLADOR 4 25.000,00 01/02/2008 30/06/2010 2,41 60,27 4.128,35 25 Dias

TREBALLADOR 5 22.000,00 30/06/2009 30/06/2010 1,00 25,00 1.506,85 25 Dias  
 
13.b) Per decidir el treballador que acomiadaríem calculem els costos laborals per cada cas: 
 
Si la indemnització fos de 45 dies els costos laborals del pròxim any tenint en compte el sou brut del 
treballadors que queden mes el finiquito del treballador que acomiadem es: 
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BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 19.400,08 19.400,08 TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00 TREBALLADOR 2 11.106,02 11.106,02

TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00 TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00 TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00

TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00 TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00

124.400,08 121.106,02  
BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00 TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00 TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00

TREBALLADOR 3 8.918,60 8.918,60 TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00 TREBALLADOR 4 7.431,04 7.431,04

TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00 TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00

120.918,60 122.431,04  
BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00

TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00

TREBALLADOR 5 2.712,33 2.712,33

120.712,33  
 
Per tant faríem fora al treballador 5 ja que els costos laborals serien de 120.712,33 euros que son els 
menors possibles. 
 
Si la indemnització fos de 25 dies els costos laborals del pròxim any tenint en compte el sou brut del 
treballadors que queden mes el finiquito del treballador que acomiadem es: 
 

BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 10.777,82 10.777,82 TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00 TREBALLADOR 2 6.170,01 6.170,01

TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00 TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00 TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00

TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00 TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00

115.777,82 116.170,01  
BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00 TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00 TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00

TREBALLADOR 3 4.954,78 4.954,78 TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00 TREBALLADOR 4 4.128,35 4.128,35

TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00 TREBALLADOR 5 22.000,00 22.000,00

116.954,78 119.128,35  
BRUT ANUAL FINIQUITO COST LABORAL

TREBALLADOR 1 35.000,00 35.000,00

TREBALLADOR 2 30.000,00 30.000,00

TREBALLADOR 3 28.000,00 28.000,00

TREBALLADOR 4 25.000,00 25.000,00

TREBALLADOR 5 1.506,85 1.506,85

119.506,85  
 
Per tant faríem fora al treballador 1 ja que els costos laborals serien de 115.777,82 euros que son els 
menors possibles. 
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ENUNCIAT PROBLEMA 14 
 
NOTICIA DE PREMSA: EUROPA PRESS 17 Març 2010. 
 
 
Más de 12.000 profesores desfilan en una manifestación en Barcelona contra Educación 

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   Un total de 50.000 personas --según los sindicatos-- y 12.000 --según la Guàrdia Urbana-- se 
movilizaron hoy por las calles de Barcelona para protestar contra la política educativa de la 
Conselleria de Educación de la Generalitat, que lidera Ernest Maragall, para secundar una jornada de 
huelga en la enseñanza pública convocada por USTEC�STEs, CC.OO., UGT, ASPEPC-SPS y CGT. 

   Bajo el lema 'Contra la política educativa del Departament', profesores y alumnos --de los sindicatos 
SEPC, SE y AJEC-- discurrieron desde las 13.30 horas por la plaza Universitat hasta la palza Sant 
Jaume ante el Palau de la Generalitat, donde reclamaron a gritos la dimisión del conseller Maragall. 

Las protestas también tuvieron lugar en Girona --con 400 personas--, Lleida --500-- y Tarragona --con 
más de 1.000--,  

 
 
14) Com pots comprovar, les estimacions del nombre de persones que participa a una 
manifestació varia molt segons qui ho estimi (50.000 persones segons els sindicats i 12.000 
segons la Guàrdia Urbana).  
 
14.a) Com calcularies/estimaries el nombre de participants d’una manifestació? 
 
14.b) Calcula el nombre de participants d’una manifestació que omple la Plaça Catalunya de 
Barcelona sabent que te 30.000 m². Com calcularies la superfície tenint el mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.c) Supossa que a 4 poblacions del Baix Llobregat hi ha una manifestació i el nombre de 
manifestants és:  
Papiol 200 persones, Castellbisbal 300 persones, Molins de Rei 500 persones i a Cornella 1000 
persones. Calcula la dispersió del  nombre   de maifestants  i  e l  coef ic ien t  de  var iac ió .  
S i  e l  nom bre de mani fes tan ts  és  veu  inc rem enta t  en  50  persones  a  cada          
pob lac ión ,  qu in  e fec te  tendr ía  sobre  la  d ispers ió?  
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RESOLUCIÓ 
 
14.a) Es podria estimar a partir del nombre de persones que caben en 1m2 i la superfície ocupada 
pels manifestants, en aquest cas, la superfície de la plaça Catalunya. 
 
14.b) La forma de la Plaça Catalunya es podria assimilar a un trapezi, en tots els mapes indica 
l’escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 m 
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Si per exemple l’escala del plànol dona una relació de 1.6 cm planol: 50 m realitat; a partir d’aquesta 
relació, es calcula les mides de la plaça i podem troba l’area que és la superfície. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     206,25 m 
  
L’enunciat del problema ens diu que la Plaça Catalunya te 30.000 m², si estimem que 
aproximadament hi pot haver 4 persones/m2, tenim que: 
 

30.000 m² .
m2

4 persones
  = 120.000 persones a la manifestació de Plaça Catalunya. 

     

14.c)  

Desv iación t íp ica  

 

 

 

 

La  desv iac ió  t íp i ca  és de  308,2. 

Coef ic iente  de var iac ión 

 

 

 
Si  e l  nom bre de mani fes tan ts  és  veu  inc rem enta t  en  50  persones  a  cada  
pob lac ión ,  La  m i t j ana ar i tm ét ica  tam bé es  veurà  inc rem entada en 50  
m ani fes tan ts ,  però  la  desv iac ió  t íp ica  no  var ia ,  j a  que sum en la  m ate ixa  
quan t i t a t  a  to tes  les  pob lac ions (a  cada ser ie  de  dades) .  

 

 

La  d i spers ió  re lat iva és  menor  en e l  segon cas.  
 

128,13 m 

15,63 m 62,5 m 

125 m 

206,25 m 

137,5 m 

28,13 m 

118,75 m 
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ENUNCIAT PROBLEMA 15 
 
NOTICIA DE PREMSA: 20 MINUTOS 17 Març 2010. 
 
 
Los madrileños cobran 2.291 euros de media al mes, el segundo sueldo más alto del país 
20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 17.03.2010 - 12.26 h 

• País Vasco encabeza la lista con 2.347,93 euros por trabajador y mes.  
• Madrid es la segunda comunidad con costes laborales más altos.  
• Canarias, Extremadura y Galicia, las regiones con salarios más bajos.  

 

La construcción es el sector que ha registrado un mayor incremento del coste laboral total. 

La comunidad de Madrid es la segunda región con los sueldos más altos de España, con una media 
de 2.291 euros por trabajador al mes. Así al menos lo ponen de manifiesto los datos difundidos este 
miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo según el cual los salarios más 
elevados a nivel nacional corresponden a País Vasco (2.347,93 euros por trabajador y mes). Por 
detrás de Madrid se encuentran Navarra (2.126,11 euros) y Cataluña (2.119,35 euros), mientras que 
Canarias (1.633,10 euros), Extremadura (1.730,24 euros) y Galicia (1.746,51 euros) presentan los 
más bajos.  

El coste laboral por trabajador aumentó un 2,5% en el cuarto trimestre de 2009 Los costes laborales 
más altos correspondieron a País Vasco (3.078,26 euros por trabajador y mes). Por detrás se sitúa 
Madrid (3.027,45 euros), Cataluña (2.819,14 euros) y Navarra (2.786,59 euros), mientras que los más 
bajos se dieron en Canarias (2.202,86 euros), Extremadura (2.307,03 euros), Galicia (2.325,32 euros) 
y Comunidad Valenciana (2.358,04 euros). El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye 
las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.649,13 euros en el cuarto trimestre de 
2009, lo que supone un crecimiento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.  
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15) La notícia presenta les dades dels salaris dels treballadors depenent la comunitat 
autònomica on treballen. Segons aquestes dades:  
 
15.a) Representa gràficament els salaris per comunitat autònoma, ordenats de menor a major. 
 
15.b) Defineix i troba les mesures de centralització: La moda, La mitjana i La mediana. 
 
15.c) Un treballador de Canarias te un salari de 2.000,00  euros i un treballador d’ Extremadura 
te un salari de 2.100,00 euros. Sabent que la desviació típica de Canaries és de 250,00 euros i 
la d’Extremadura de 280,00 euros. Quin dels dos treballadors tindrà el salari més alt respecte 
els seus cociutadans? 
 
RESOLUCIÓ 
 
15.a) Els salaris per comunitat autònoma, ordenats de menor a major. 
 

Comunitat 
Autònoma 

Salarimitja 
(€) 

Canarias 1633 
Extremadura 1730 

Galicia 1746 
Catalunya 2119 
Navarra 2126 
Madrid 2291 

País Basc 2348 
 
 
 
 
15.b) Les mesures de centralització son paràmetres que tendeixen a situarse al centre del conjunt de 
les dades ordenades i representan al conjunt de les dades. Les mesures de centralització més 
importants son: 
 
•La Moda: és el valor que més es repeteix en una distribució, que té una major freqüència absoluta. 
En aquest cas no existeix la moda ja no no hi ha cap valor que és repeteixi, tots tenen la mateixa 
freqüència. 
 
•La Mitjana: És la mitjana aritmètica dels valors de la variable. 
_ 
X =   1633+1730+1746+2119+2126+2291+2348    =  13993    =   1999 és la mitjana  
             7                         7                 
La mitjana dels salaris de les comunitats és de 1999 euros. 
 
• La mediana: És un valor tal que el nombre de dades de la variable més petites que aquest valor és 
igual al nombre de dades de la variable més grans que el mateix valor. 
 
Tenim 7 dades i veiem en l’apartat a) que el salari de 2119 és el valor que te el mateix nombre de 
variables més grans i més petites, per tant la mediana dels salaris de les comunitats és de 2119 
euros. 
 
15.c) Ens demanen que tipifiquem i això no és més que dividir les puntuacions diferencials entre la 
desviació típica. Per obtenir les puntuacions diferencials hem de restar el salari de cada treballador 
respecte el salari mitja de cada comunitat on resideix. Les puntuacions típiques son adimensionals, es 
a dir independents de les unitats utilitzades. 
 
Z = 2000-1633 =  1,46    Z = 2100-1730 =  1,32  
        250                  280 
 
El treballador de Canàries té un sou més alt respecte els seus cociutadans. 
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ENUNCIAT PROBLEMA 16 
 
NOTICIA DE PREMSA: LA VANGUARDIA 15 Març 2011. 
 

Middleton podría convertirse en el jugador más veterano en la 
historia de ACB 
 
Baloncesto | 15/03/2011 - 17:46h 
 
 

El jugador, que cumplirá 45 años, será el primero en jugar en cuatro décadas diferentes a nivel profesional 
 

Valencia. (EFE).- Darryl Middleton, ala-pívot estadounidense que ha fichado por el PowerElectronics Valencia 
para los próximos dos meses, podría convertirse en el jugador más veterano en disputar un encuentro de la Liga 
ACB en toda la historia de la competición ya que lo haría con 44 años. 
El jugador, que cumplirá 45 años el próximo 21 de julio, llegará hoy a Valencia para pasar la revisión médica y, si 
la supera, el club tiene previsto inscribirlo en la ACB inmediatamente, ya que, como tiene pasaporte español, 
para incluirlo no debe dar de baja a ninguno de los actuales componentes de la plantilla de Svetislav Pesic. 
De esta manera, si en los dos meses que estaré en el club valenciano Middleton juega algún encuentro en la 
Liga ACB lo haría con 44 años y siete meses, algo que nunca ha sucedido en los casi 30 años de historia de la 
competición. 
Hasta el momento, el jugador más veterano que ha disputado un partido de la Liga ACB es el estadounidense 
Mike Higgins, que la pasada campaña en la jornada 33 de la fase regular se enfrentó con el Xacobeo Blu:Sens al 
Bilbao Basket, con 43 años y dos meses. 
Tras él en esa lista de jugadores más veteranos en la ACB se sitúa Joan Creus, que llegó a jugar con 42 años y 
cinco meses, Andre Turner, que lo hizo con 42 años y dos meses, Bill Varner, que disputó partidos con 41 años y 
el propio Middleton, que jugó su último encuentro en la Liga ACB con esa misma edad. 
Igualmente, Larry Lewis, ala-pívot del Assignia Manresa, cumplió 41 años hace dos meses y era, hasta la llegada 
de Middleton, el jugador más veterano de la ACB en esta campaña. 
El último encuentro de Middleton en la ACB fue en las eliminatorias por el título de la campaña 2007-08, en las 
que el Akasvayu Girona, en el que Middleton estaba dirigido por Pesic, se enfrentó al DKV Joventut y el ala-pívot 
estuvo dos minutos en la pista. 
Tres años después, Middleton podría regresar a la ACB, ayudar al Power Electronics Valencia a paliar las bajas 
de James Augustine y Víctor Claver y establecer un nuevo récord de 'longevidad' en la máxima competición del 
baloncesto español y en la que es considerada la liga más importante del mundo después de la NBAj 
 

 
16) Les altures  dels jugadors d’un equip de bàsquet venen donades per la següent taula: 
 

Al t u r a  [ 1 7 0 ,  1 7 5 )  [ 1 7 5 ,  1 8 0 )  [ 1 8 0 ,  1 8 5 )  [ 1 8 5 ,  1 9 0 )  [ 1 9 0 ,  1 9 5 )  [ 1 9 5 ,  2 . 0 0 )  

N º  d e  j u g a d o r s  1  3  4  8  5  2  

 
16.a) Fes la taula de distribució de freqüència i calcula: La mitjana aritmética, la mediana i la 
desviació típica. 
 
16.b) Quants jugadors es troben per sobre de la mitjana aritmètica més una desviació típica? 
 
16.c) La vida professional d’un esportista d’elit és molt curta, en aquest article considerant un 
cas únic que un jugador de basket encara estigui actiu als 45 anys. Els esportistes d’elit han 
d’estar preparats per canviar de vida professional ja que normalment desprès de 10 anys de 
carrera són considerats veterans i són substituits per altres de  més joves. Tambè han de tenir 
en compte que poden tenir lesions i aleshores han d’abandonar molt abans. 
Tambè al llarg de la seva carrera dificilment estaràn sempre amb el mateix equip, el més 
normal és que canvin d’equip el que implica al millor canviar de ciutat o inclus de país. 
Hem fet un estudi amb 100 jugadors d’elit al basket per veure quantes vegades han canviat 
d’equip, hem considerat només els equips que estan a la NBA i com a màxim veiem que han 
canviat 4 vegades. L’informació obtinguda és resumida a la següent taula: 
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Nº d ’equips  f i  n i   

0  25  0 .25  

1  20  0 .2  

2  x  z  

3  15  0 .15  

4  y  0 .05  

 
Completa  la  tau la  t robant  e ls  va lor  de x ,y ,z .  
Fes un d iagrama de sectors .  
T roba e l  nombre mig  de vegades que  canv ien d ’equip .  
 
RESOLUCIÓ 

16.a) La taula de distribució de freqüència és: 

  x i   f i   F i   x i  �  f i   x i
2

 �  f i   

[ 1 .70 ,  1 .75 )  1 .725  1  1  1 .725  2 .976  

[1 .75 ,  1 .80 )  1 .775  3  4  5 .325  9 .453  

[1 .80 ,  1 .85 )  1 .825  4  8  7 .3  13 .324  

[1 .85 ,  1 .90 )  1 .875  8  16  15  28 .128  

[1 .90 ,  1 .95 )  1 .925  5  21  9 .625  18 .53  

[1 .95 ,  2 .00 )  1 .975  2  23  3 .95  7 .802  

    23    42 .925  80 .213  

 
 
La mitjana aritmética és: 
 



 

La vida quotidiana en els medis, utilitat de les Matemàtiques. 53 

 

 
 
La mediana és: 

 
 
 
La desviació típica és: 

 

16.b)  Per trobar els jugadors que es troben per sobre de la mitjana aritmètica més una desviació 
típica, fem: 

x  +  σ  =  1 .866+ 0 .077 = 1 .943  

Aques t  va lo r  per tany a  un  percent i l  que és  t roba en  e l  penú l t im  in te rva l .  

 

 

Nom es  h i  ha  3  jugadors  per  sobra  de x  +  σ .  

16.c) Per completar la taula fem: 
 
sum a de les  f reqüènc ies  re la t i vas  ha de se r  igua l  a  1 :  

0.25 + 0 .2  +  z  +  0 .15  + 0 .05  = 1  

0 .65  + z  =  1  z  =  0 .35   
La f reqüènc ia  re la t i va  d ’una dade és  igua l  a  la  seva f reqüènc ia  abso lu ta  
d i v id ida  en t re  100,  que és  la  sum a de les  f reqüènc ies  abso lu tes .  
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Nº d ’equips  f i  n i   f i  �  n i   

0  25  0 .25  0  

1  20  0 .2  20  

2  35  0 .35  70  

3  15  0 .15  45  

4  5  0 .05  20  

      155  

 
D iagram a de sec tors  
 
Ca lcu lem  e ls  g raus  que cor responen a  cada f reqüènc ia   abso lu ta .  

 

 

25  �  3.6  =  90º  20  �  3.6  =  72º  35  �  3.6  =  126º   

15  �  3.6  =  54º  5  �  3.6  =  18º   

 

M i t j ana ar i tm ét ica  
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Resultats 
 
Ara intentaré reflexionar fins a quin punt he aconseguit portar a terme el meu objectiu inicial, que era 
sobretot que els alumnes amb aquest dossier de noticies desenvolupin les seves pròpies estratègies 
en la resolució de problemes, fent que l’aprenentatge esdevingui realment significatiu i afavoreixi 
l’adquisició de competències bàsiques. Com ja he comentat a la introducció, crec que els alumnes 
d’avui en dia tenen sobretot falta de concentració, i encara que poden tenir molta facilitat per assimilar 
conceptes molt complicats amb la mateixa rapidesa que els aprenen els poden oblidar. He detectat en 
els alumnes, la manca d’una visió global de les matemàtiques i la pèrdua dels coneixements previs. 
És veuen amb dificultats per modelitzar un problema, sobretot quan és troben davant d’un enunciat 
d’un cas real; i no veuen altre aplicació per resoldre un problema que lo que en aquell moment estan 
estudiant.  
 
He definit cada problema  dins del bloc que podria ser enquadrat, però sobretot s’ha de considerar 
com un dossier obert en el que els problemes plantejats sobre les noticies és poden agafar com a 
guia per plantejar altres problemes amb altres noticies del moment o treballant la mateixa noticia 
plantejant altres qüestions a resoldre.  
 
El nivell de dificultat de les operacions matemàtiques és molt bàsic, la dificultat pot estar en trobar les 
dades amb que s’han de fer els càlculs i saber quins càlculs s’han de fer per la pressa de decisions. 
L’objectiu principal en tots els problemes es aprendre a llegir detalladament un enunciat, saber 
plantejar l’enunciat i extreure’n el màxim d’informació. Posteriorment organització de la informació per 
escrit i resoldre problemes reals, ja sigui obtenint dades a partir d’altres dades, fent una regles de 
tres, calculant percentatges...veuran com en una mateixa situació es poden prendre decisions 
diferents depenent dels condicionants, cal raonar i fer números, sino podríem prendre decisions 
equivocades.  
 
També és important que els alumnes treballin amb problemes reals a través de les noticies perquè  
prenguin consciència del que pot significar socialment o econòmicament el titular d’una noticia. Al 
plantejar les qüestions a treballar no pretenc que busquin errades en les noticies, sino que puguin 
detectar quan hi ha confusió en la informació que es vol donar. 
 
Si es treballes aquest dossier com una assignatura optativa, quan ja han treballat uns quants 
problemes de noticies actuals del moment és podria plantejar als alumnes que ells mateixos 
busquessin noticies que ells consideressin interesants i plantegessin problemes en base a elles, 
d’aquesta manera l’alumne seria protagonista conscient del seu propi procés d’aprenentatge . 
 
Crec que amb aquest dossier podem posar en pràctica una metodologia activa, integrant a l’alumnat a 
la dinàmica general de l’aula, una atenció especial a la motivació de l’alumnat, intentant porta a què 
l’alumnat aprengui i se senti valorat en el seu treball. Aquest era doncs el meu objectiu, i 
majoritàriament, penso que amb el plantejament del dossier es pot portar a terme. Encara que 
evidentment segurament hi ha moltes coses millorables. 
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Conclusions 
 
A l’hora de posar en pràctica el dossier, per al procés d'ensenyament-aprenentatge, s’ha de tenir en 
compte el nivell de l’alumnat i dels seus aprenentatges previs. Per tal de mobilitzar els coneixements 
previs i la memorització comprensiva de l’alumnat, assegurant així la construcció d’aprenentatges 
significatius. S’ha d’augmentar el nivell de dificultat de les tasques a mesura que els conceptes son 
assimilats pels alumnes, i afavorint que aquests tinguin que anar actualitzant els seus coneixements 
perquè no els oblidin. 
 
Però pensant en possibilitar que els alumnes realitzin aprenentatges significatius per ells mateixos, 
veig que és bastant difícil si aquests no hi estan acostumats. Penso que és un tema que s’ha 
d’introduir mica a mica per tal de què els alumnes s’hi impliquin, i ho entenguin com a manera 
d’aprendre, he vist que és molt difícil que els alumnes prenguin consciència de què l’important no és 
memoritzar una sèrie de conceptes sino que “raonar”.  
 
Per això un altre punt que s’ha de tenir en compte és, proporcionar situacions d’aprenentatge que 
tinguin sentit per als alumnes, amb la finalitat que resultin motivadores i tinguin cultura d’estudi 
personal, que treballin a casa, que no tinguin una actitud passiva fora de classe ja que m’he adonat 
que amb el treball de classe no és suficient. Ja que encara que la dinàmica de la classe sigui bona els 
resultats de la prova d’avaluació no corresponen als esperats, i això és degut sobretot a la falta de 
treball personal fora de classe.  
 
És important que l’alumne controli el seu procés d’aprenentatge i sigui protagonista conscient del seu 
propi procés d’aprenentatge. Hem de intentar que l’aprenentatge sigui actiu i associat a contextos 
reals, plantejant a l’alumne situacions motivadores i properes si volem despertar el seu interès. Fent 
un ensenyament cíclic i alhora que introduïm nous continguts, fer que fiancin, completin i repassin els 
de cursos anteriors. També hem de rentabilitzant al màxim els recursos disponibles però sense 
oblidar que la metodologia usada s’ha d’adaptar a cada grup i situació, per això hem de tenir varietat 
en les activitats de manera que ens permet atendre efectivament la diversitat dels alumnes. 
 
S’ha de tenir molt present tots aquests punts, hem d'observar, ser empàtics i sobretot fer com si fos 
un procés molt natural, en el que l’alumne va assolint cada vegada més protagonisme, a mesura que 
va assolint més confiança i aleshores que siguin ells els que busquen les noticies i plantegen 
problemes. Així no nomes aconseguirem transmetre coneixement sino que també  valors.  Hem de 
pensar que som una influència important pels nostres alumnes, i que per tant, som responsables 
d'ajudar-los a construir un bon futur. Els educadors hem d'ajudar a que els alumnes prenguin 
consciència de qui són, i de quins són els seus punts forts i els seus punts febles.  Crec en la cultura 
de l'esforç i considero que cada persona s'ha de conèixer i saber quin grau d'esforç ha d'aportar per 
tal d'arribar a uns objectius concrets. 
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