
La Inflació. Construcció d’un índex de preus. L’IPC. 
 
Nivell: Segon, tercer o quart d’ESO  
 
Temporització: tres o quatre sessions de classe 
 
Introducció 
 
Continuant amb l’activitat titulada “Sèries temporals de preus i salaris”, 
inicialment es tracta de comparar l’evolució de preus en èpoques diferents per 
constatar que hi ha hagut èpoques inflacionàries, altres deflacionàries i també 
altres amb preus estacionaris. La majoria d’èpoques han estat inflacionàries, i 
en aquest context convé, especialment, vigilar la pèrdua de poder adquisitiu 
dels salaris. 
A partir d’una “cistella de la compra”, molt senzilla, construirem un índex de 
preus i en calcularem percentatges de variació. Ampliant grups de despesa i 
considerant ponderacions arribem a una primera aproximació del càlcul del 
nostre IPC (Índex de Preus al Consum). 
Quines limitacions té considerar la variació de l’IPC de desembre a desembre  
per comparar ingressos i preus de béns i serveis d’any en any? Mesura millor la 
variació de preus d’un any, l’anomenada variació de la mitjana anual de l’IPC 
(mitjana aritmètica de les taxes interanuals de tots els mesos de l’any)? 
La consideració que, en tot procés inflacionari, el diner perd valor, és a dir es 
devalua, porta a definir preus i salaris nominals (euros corrents) i reals (euros 
constants). Busquem preus i salaris reals prenent com any base el 1978 i 
constatem, entre altres, que el salari mínim, tot i els augments que hi ha hagut 
darrerament, ha perdut poder adquisitiu respecte del de 1978.  
Les variacions de l’IPC es fan servir per actualitzar lloguers, pensions i salaris, 
però també es poden fer servir per estudiar si amb els interessos que obtenim 
dels nostres estalvis recuperem o no la possible pèrdua de valor adquisitiu del 
diner que una situació inflacionària pugui provocar. 
Les propostes que apareixen en aquesta activitat tenen com a base i recullen 
bona part del crèdit variable :”Una aproximació a l’índex de preus al consum” 
elaborat pel Grup Zero el maig de 1990 i publicat pel aleshores anomenat 
Departament d’Enseyament. 
 
Coneixements previs 
 
- Càlculs amb percentatges i amb variacions percentuals. Diagrames de 

barres 
 
Objectius i/o competències 
 
- Definir: inflació, poder adquisitiu del diner, preu nominal, salari nominal 

preu real, salari real. 
- Calcular amb variacions percentuals. 
- Construir i entendre que és un índex de preus i les variacions que s’hi 

poden calcular. 



- Conèixer les característiques i implicacions principals de l’IPC. 
- Entendre com la inflació afecta al poder adquisitiu del diner. 
 
Continguts i processos 
 
- Economia: Inflació, deflació i estabilització. Índex de preus. L’IPC, taxes 

interanuals i taxes mitjanes. Pèrdua de poder adquisitiu del diner. 
 
- Matemàtiques: Càlculs amb percentatges i amb variacions percentuals. 

Diagrames de barres. Números índex. Mitjanes ponderades. Resolució de 
problemes. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials, Economia al batxillerat. 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Poder adquisitiu: És la capacitat per comprar béns i serveis amb una 
quantitat fixa de diners. 
Inflació: Situació, que es manté durant un cert temps, en la que la majoria 
dels productes va augmentant de preu. 
Deflació: Situació, que es manté durant un cert temps, en la que la majoria 
dels productes va disminuint de preu. 
Índex de Preus al Consum: Índex estadístic que mesura els canvis en els 
preus dels béns i serveis que consumeix la població d’un país en un 
determinat període de temps. 
Preus i salaris nominals: Expressats amb euros d’avui. 
Preus i salaris real: Els que s’obtenen eliminant els efectes de la inflació. 

 
Relació amb altres activitats 
 
Com introducció, pot anar bé de fer l’activitat anomenada “Sèries temporals de 
preus i salaris”. Si més no, es poden aprofitar les dades que s’hi donen.  
 

Documents adjunts 
 
Dades_del_ipc.pdf : webs que s’han fet servir  i que poden ser necessàries  per 
actualitzar l’activitat 
 
Mini_guia_del_professor_del_ipc.pdf: algunes consideracions entorn del treball 
a classe dels problemes proposats. 
 
ipc.doc : document Word amb el material de l’alumne. 
 
ipc.xls : document Excel amb taules i gràfics resolts de l’activitat i dades 
relacionades amb l’IPC 
 


